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RESUMO 
 
 
 

 
O objetivo desta tese é lançar um olhar crítico sobre a 

produção lírica de Mafra Carbonieri - prosador e poeta -, a qual 

contempla a construção de máscaras. Como método, para que se 

buscasse a essência desse lirismo, foi utilizada a fenomenologia 

da linguagem, proposta por Roman Ingarden. A investigação para 

que se chegasse a uma correta classificação desse processo de 

pluralização do eu-poético norteia todo este trabalho, o qual 

contempla, ainda, uma discussão sobre a heteronímia. 

 

 
Palavras-Chave: Mafra Carbonieri, fenomenologia, heteronímia, 
metafísica, máscaras. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

The aim of this thesis is to address a critical regard on the 

lyric production of Mafra Carbonieri – proser and poet –, that 

contemplates the construction of masks. For the sake of looking 

for the essence of this lyricism, it was utilized, as a method, the 

phenomenology of language, proposed by Roman Ingarden. The 

investigation towards a correct classification of this process of 

pluralization of the poetic self is the north of this work, that 

contemplates yet a discussion about heteronomy. 

 
 

 
 Key-Words: Mafra Carbonieri, fenomenologia, heteronímia, 
metafísica, máscaras. 
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Introdução 
 

As palavras têm canto e plumagem. 
 GUIMARÃES ROSA 

 
 
 

E tudo começou com um livro de capa marrom com uma faixa verde na qual se 

lê “1º. Prêmio Redescoberta da Literatura Brasileira – 2000 – Poesia”. O concurso foi 

realizado pela revista Cult, surgida no cenário cultural brasileiro no dia 21 de julho de 

1997 e, no segundo editorial (a revista tinha como diretor Paulo Lemos e como editor 

Manuel da Costa Pinto), dava a entender que a publicação tinha por objetivo veicular a 

cultura e a literatura tornando-as acessíveis a toda a população e não somente ser um 

produto para consumo das elites. 

No ano 2000, em uma entrevista dada ao portal literário Weblivros, o editor 

lançava o desafio: “Daremos cada vez mais espaço para as seções de inéditos. Além 

disso, acabamos de lançar um concurso literário chamado Prêmio Redescoberta da 

Literatura Brasileira, abrangendo os gêneros romance, conto e poesia. O concurso tem 

a ambição de descobrir e consagrar novos talentos literários, premiando os vencedores 

com a publicação em livro de sua obra.” 

O terceiro lugar na categoria poesia coube a “A Lira de Orso Cremonesi”, de 

Mafra Carbonieri, o livro que eu tinha em mãos, impresso pela Lemos Editorial, em 

2001. Na apresentação, apenas uma carta da editora falando do incentivo à produção de 

textos e da importante contribuição para a renovação dos valores literários. Nenhuma 

informação sobre o autor que dedicou a lírica à Maria de Povos. Coincidência ou não, 

esse era o nome da segunda esposa de Gregório de Matos e Guerra, o Boca do Inferno. 

O poema de abertura do livro – Dísticos – trazia versos como: 

 

  Não há versos torturados. 

                  (Eles professam. Ou confessam). 

 

que me fizeram refletir sobre o que professariam, ou confessariam, aqueles 

versos que me cativaram. Mais à frente, no mesmo poema: 
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  Não há poetas herméticos. 

            Há leitores herméticos. 

 

E eu precisava quebrar esse hermetismo, precisava saber mais sobre o autor 

dessa lírica. Mas, quem era o autor? Mafra Carbonieri ou Orso Cremonesi? 

As epígrafes já apontavam para uma possível não-apenas-coincidência, mas 

intencionalidade, entre a dedicatória e o conteúdo dos poemas. Sete delas eram de 

autoria do poeta barroco, o que me fez deduzir que Maria de Povos ou Maria dos Povos 

era um tênue fio que me conduziria a um lago onde flutuariam versos mantidos pela 

força da água na superfície, impedindo-os de afundar. A origem dessa força, 

metaforicamente, é o que eu precisava descobrir. 

De posse de um catálogo telefônico da cidade de São Paulo, procurei o nome do 

autor. Encontrei um número e disquei. Uma voz calma e melodiosa atendeu do outro 

lado da linha. Era Mafra. 

Depois de me apresentar, fiz a pergunta: Quem era Orso Cremonesi? 

A resposta deu origem a esta tese e a estes anos de estudo de uma lírica que, sem 

dúvida alguma, é bastante singular. Orso era criação de Mafra e se considerava a 

reencarnação de Gregório de Matos. Desfeita, dessa maneira, a suspeita ante a 

dedicatória, restava entender a construção de Orso e maior ainda foi a surpresa ao entrar 

em contato com os outros livros de poesia de Mafra: a máscara Orso não era a única, 

aliás, duas outras poéticas já tinham sido lançadas anteriormente: Cantoria de  

Conrado Honório e Modas de Aldo Tarrento. Eu estava diante de um “criador” de 

máscaras, ou seriam heterônimos? 

Essa reflexão sobre heteronímia foi instantânea. Não há como se negar a grande 

influência de nossas leituras pessoanas. Estabelecidas as devidas proporções com a obra 

de Fernando Pessoa, esses três cantadores – Conrado, Aldo e Orso – poderiam vir a 

constituir “despersonalizações” de Mafra Carbonieri. Somente um estudo mais 

aprofundado é que traria respostas a essas dúvidas. 

Como se não bastassem as três líricas, surge mais uma, logo que iniciamos nosso 

estudo: A Lira de Malavolta Casadei. Mais um personagem. Quatro, no total. Mas, 

ainda há que se notar um quinto eu-poético: o próprio Mafra Carbonieri que resolve 

mostrar sua cara em Carta sobre o Destino e a Urgência, mais uma obra premiada, 

desta vez pela União Brasileira dos Escritores – RJ. 
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Houve, ainda, um outro livro de poemas do autor. Trata-se de O Canto Furtivo, 

publicado pela Imprensa Oficial do Estado – Conselho Estadual de Cultura –, em 

virtude de Mafra ter sido o ganhador do Prêmio de Poesia do Governador do Estado, no 

ano de 1965, um livro bissexto que, segundo o comentário de O.P. – provavelmente 

Osmar Pimentel, que fazia parte da comissão julgadora – era a “revelação de um poeta”. 

Só que esta se deu muito mais tarde, cerca de trinta anos depois. Esse livro, porém, não 

será objeto de nossa análise detalhada como o serão os outros cinco mencionados, 

embora dele possamos nos valer em alguns momentos para apenas observarmos a 

permanência de alguns temas, ou estilo, ou técnica, ou mesmo estado poético comuns a 

toda a sua lírica. 

Temos, então, completo, o objeto desta tese: são cinco líricas, com cinco eus-

poéticos que se consideram distintos. É um desafio instigante e prazeroso mergulhar 

nesse universo “mafreano” em busca de respostas que contemplem, ao mesmo tempo, 

uma poética homogênea cuja essência deve ser buscada e a construção desses 

personagens ou máscaras ou ainda heterônimos. Para que tais respostas se nos 

mostrassem, foi necessário muito estudo e dedicação aliados a um método de análise 

dos poemas que permitisse privilegiar a construção poética, ou seja, que tivesse como 

primeiro foco o poema para, a partir dele, buscar outros planos. 

Esse método escolhido é o fenomenológico, baseado na Fenomenologia da Obra 

Literária, de Ingarden, que propõe a divisão do poema em quatro estratos, como 

veremos mais detalhadamente na parte desta tese dedicada à metodologia. Com ele, 

pudemos obter muitas das respostas que buscávamos. 

O nosso estudo se baseou especificamente em alguns aspectos que pudessem 

fornecer uma noção do conjunto da obra de Mafra, não esquecendo algumas discussões. 

Entre elas, como não poderia deixar de ser, há a questão da heteronímia. É importante 

que se consiga definir tal processo de criação e se perceba se Conrado, Aldo, Orso e 

Malavolta têm personalidades distintas ou se têm a mesma personalidade, mas voltam o 

seu rosto para um lado diferente, como diz Alberto Caeiro: 

Nem sempre sou igual no que digo e escrevo.  

Mudo, mas não mudo muito.  

A cor das flores não é a mesma ao sol  

De que quando uma nuvem passa  

Ou quando entra a noite  
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E as flores são cor da sombra.  

Mas quem olha bem vê que são as mesmas flores.  

Por isso quando pareço não concordar comigo,  

Reparem bem para mim:  

Se estava virado para a direita,  

Voltei-me agora para a esquerda,  

Mas sou sempre eu, assente sobre os mesmos pés —  

O mesmo sempre, graças ao céu e à terra  

E aos meus olhos e ouvidos atentos  

E à minha clara simplicidade de alma ...1 

Todas essas figuras podem estar assentes sobre os mesmos pés. É isso que nos 

cabe estudar. 

Um outro aspecto – que será a discussão principal deste trabalho por constituir o 

novo – é a investigação da essência da poesia de Mafra que poderá se revelar uma 

única, ou, caso se sustente a tese da heteronímia, abrir-se-á para uma pluralidade. 

De qualquer maneira que se esboce essa conclusão, uma coisa é certa: o método 

utilizado contribuiu sobremaneira para que chegássemos a ela. E algo mais é importante 

que se diga: a contribuição a esse método é considerável, uma vez que pouco se tem 

estudado sobre ele, principalmente aqui no Brasil. 

Sendo assim, após esta introdução, haverá um capítulo sobre a Fenomenologia 

de Ingarden o qual, além da parte teórica proposta pelo filósofo polonês, trará um 

exemplo de análise poética, tomando-se como base um poema da lírica de Mafra 

Carbonieri, presente em A Lira de Orso Cremonesi. 

A seguir, será feita uma apresentação do autor em estudo, suas obras: uma 

pequena biografia. Isso para não incorrermos no erro da publicação do livro A Lira de 

Orso Cremonesi que não trazia nenhuma informação para aqueles que não gostam das 

coisas dúbias. 

O passo seguinte será a análise das cinco líricas. Procuramos estabelecer uma 

ordem cronológica de publicação. Iniciaremos com Cantoria de Conrado Honório, 

seguida de Modas de Aldo Tarrento e A Lira de Orso Cremonesi. Na seqüência, virão A 

                                                
1 PESSOA, Fernando. Obra Poética, Poemas Completos de Alberto Caeiro, Ed. Nova Aguilar, RJ, 9ª. 
edição, 1984, págs. 153-154 
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Lira de Malavolta Casadei e Carta sobre o Destino e a Urgência. De cada um desses 

livros, serão analisados quatro poemas. 

A escolha por esse número não se deu aleatoriamente. A fim de se buscar a 

unidade em cada uma das líricas, a temática subjacente aos poemas e à figura 

construída, não se poderia analisar uma única poesia. Seria como se chegar a uma 

conclusão sem se analisar as premissas que compõem o raciocínio lógico. Dois poemas 

também seriam uma amostragem insignificante uma vez que se pode encontrar dentro 

de um livro com trinta poemas (todas as líricas têm esse número) dois deles que 

apresentem semelhanças, ou que venham a mostrar aquilo que queremos, por força, ver. 

Três seria, talvez, uma quantidade razoável, mas para que não houvesse dúvidas 

quanto ao que se concluiu, o total de quatro poemas analisados pareceu ser o adequado. 

Obviamente, todos os poemas foram analisados, alguns com menos rigor do que o que 

requer a análise fenomenológica, outros com igual rigor ao das análises apresentadas 

nesta tese. Seria interessante, embora extremamente cansativa, inviável e desnecessária 

a transcrição de todas as análises. Fiquemos nos quatro. 

A questão da heteronímia será o capítulo que seguirá as análises. Nele, serão 

discutidos pontos importantes da construção das figuras e procurar-se-á encontrar as 

respostas para nossos questionamentos iniciais. 

A seguir, a discussão da tese. É o momento de se buscar a essência da poesia de 

Mafra, imbricando-a com todo o material discutido até então, as análises, a 

metodologia, a construção de máscaras. 

Para finalizar, a conclusão, dentro das considerações finais, em que se pretende 

sintetizar todo o estudo feito tendo em vista aquilo que se pôde deduzir das discussões 

empreendidas. 

A bibliografia é o fecho da tese. Nela, estarão arrolados os títulos usados no 

estudo feito, quer tenham sido usados como referências explícitas, quer tenham servido 

de base às conclusões.  

Como esta parte é a introdução, não avancemos naquilo que ainda não é 

permitido. Comecemos a tese. 
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A fenomenologia de R. Ingarden 

 

 

 

Etimologicamente, o termo fenomenologia deriva da palavra grega faínomai que, 

no sentido primário, significa brilhar (da mesma raiz que fós, luz), e depois também 

mostrar-se ou aparecer e refere-se ao estudo ou ciência do fenômeno. Seu domínio, 

portanto, é ilimitado, uma vez que tudo o que aparece é fenômeno. Sua multiplicidade 

de feições, sua pluralidade é tal que, segundo Pierre Thévenaz, a fenomenologia se 

assemelha a um Proteu, “pois tanto se mostra como uma pesquisa objetiva das 

essências lógicas ou das significações, quanto uma teoria da abstração, uma descrição 

psicológica profunda ou uma análise da consciência, uma especulação sobre o “Ego 

transcendental”, um método de abordagem concreta da existência vivida, ou, como 

Sartre e Merleau-Ponty, se confunde puramente com o existencialismo”.2 

Sem dúvida alguma, Edmund Husserl (1859-1938) tem seu nome ligado ao 

movimento fenomenológico como um filósofo cujo esforço, segundo as palavras do 

mesmo Merleau-Ponty, “é destinado em seu espírito a resolver simultaneamente uma 

crise da filosofia, uma crise das ciências do homem e uma crise das ciências pura e 

simplesmente, da qual ainda não saímos.”3 A fenomenologia seria uma tentativa para 

resolver esse problema. 

Todavia, o termo fenomenologia fora usado muito tempo antes da obra do 

mestre alemão: em 1764, J.H. Lambert, em seu livro Novo órganon, o define como a 

teoria da ilusão sob suas diferentes formas. Kant, por sua vez, retoma o termo em 1770 

justamente numa carta a Lambert, na qual o que chama de “phaenomenologia 

generalis” designa a disciplina propedêutica que deve, segundo ele, preceder a 

metafísica e, alguns anos mais tarde – 1781 – publica Crítica da razão pura, cuja 

primeira secção da primeira parte cogita em intitular A fenomenologia em geral, 

                                                
2 THÉVENAZ, Pierre. De Husserl a Merleau-Ponty. Éditions de la Baconnière, Neuchatel, 1966, pág. 31. 
conf. Ramos, Maria Luísa. Fenomenologia da obra literária, Cia Editora Forense, São Paulo, 1969, pág. 
11. 
3 Merleau-Ponty, M. Les sciences de l’homme et la phénoménology, Cours de l’Université, Paris. Apud 
Dartigues, André, O que é a fenomenologia?, trad. Maria José J.G. de Almeida, Editora Centauro, 8ª. 
edição, S.P., 2003, pág. 8. 
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intenção essa demonstrada em uma carta a Marcus Herz, mas não concretizada e 

substituída por Estética transcendental. 

Em 1807, Hegel publica Fenomenologia do espírito e, a partir de então, o termo 

entra definitivamente na tradição filosófica para, em seguida, vir a ser de uso corrente, 

mas não o que se perpetua nos séculos XX e XXI. Esse movimento de pensamento que 

traz hoje o nome de fenomenologia tem como verdadeiro iniciador E. Husserl que deu 

um conteúdo novo a uma palavra já antiga. 

“Se, no entanto, comparamos Husserl a Kant e a Hegel (...) podemos notar que, 

com respeito ao problema ontológico, sua tentativa representa algo como uma terceira 

via: enquanto a fenomenologia de tipo kantiano concebe o ser como o que limita a 

pretensão do fenômeno ao mesmo tempo em que ele próprio permanece fora de 

alcance, enquanto inversamente, na fenomenologia hegeliana, o fenômeno é 

reabsorvido num conhecimento sistemático do ser, a fenomenologia husserliana se 

propõe como fazendo ela própria, às vezes, de ontologia, pois, segundo Husserl, o 

sentido do ser e o do fenômeno não podem ser dissociados.”4 

Mas, como o que nos interessa, nesta tese, é a compreensão do fato literário cuja 

utilização da linguagem faz-se em uma segunda instância, não supondo, 

necessariamente, uma correspondência com as coisas às quais se refere, quando se trata 

de uma obra do espírito – como define Paul Valéry o estado poético –, o aporte 

fenomenológico que norteará as análises será aquele formulado pelo polonês Roman 

Ingarden, discípulo de Husserl em Göttingen e depois em Freiburg. A influência do 

mestre se faz sentir em “A obra de arte literária”. 

No prefácio à edição portuguesa, em 1965, Maria Manuela Saraiva considera a 

obra uma “investigação rica mas prolixa, não raro obscura, desconcertante na sua 

economia interna” cujo desdobramento se dá em “múltiplas linhas de fractura e 

convergência que irradiam de um terreno fenomenológico husserliano de base para 

perspectivas de natureza lingüística, estética, sem deixar de afirmar com insistência a 

pretensão de lançar as bases de uma ciência da literatura.”5 

Com efeito, mesmo não sendo nosso objetivo estabelecer esses pontos de 

convergência ou de distanciamento com a obra de seu mestre, percebe-se um apelo 

constante de Ingarden a noções fenomenológicas fundamentais como intencionalidade, 

                                                
4 DARTIGUES, André. op. cit. pág. 3. 
5 INGARDEN, Roman. A obra de arte literária, Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª. edição, 1965, pág. 
VII. 
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correlato intencional, representação, entre outras, às vezes, até, com uma ligeira 

alteração terminológica, mas que exprime exatamente a doutrina de Husserl. Segundo a 

profª Maria Manuela, um exemplo seria a teoria ingardiana da Wortlaut (a palavra no 

seu aspecto fônico), que o autor de A obra de arte literária considera original e, na 

essência, trata-se da teoria husserliana do signo verbal (Wortzeichen), termo a que 

Ingarden recorre, também, no final da obra. 

De qualquer maneira, seja sob a influência do pensamento husserliano, seja 

desenvolvendo sua própria teoria, o mérito da orientação metodológica para a análise da 

obra de arte literária, ou, pelo menos, para a reflexão sobre esta, cabe a Roman 

Ingarden.  

Em A obra de Arte Literária, Ingarden se propõe a investigar a estrutura e o 

modo de ser do texto verbal artístico, partindo do pressuposto de que, tradicionalmente, 

este foi compreendido ou como representação plástica do mundo ou como entidade 

lingüística, quando ambos os aspectos deveriam ser considerados. 

Ao considerar esse problema, observa Ingarden: “A determinação dos vários 

estratos da construção da obra literária é, em sua base, uma trivialidade. Mas, por 

maior que ela seja, nenhum autor dos que me são conhecidos viu que nisso reside a 

estrutura básica natural da obra literária.” 

Esses estratos que compreendem o elemento fônico da linguagem, as unidades 

significativas de âmbito morfossintático, os objetos representados e certas qualidades 

metafísicas a eles inerentes conferem à obra literária uma existência sui generis que não 

é real, nem mental, nem ideal. Com efeito, a obra literária não apresenta o modo de ser 

de um artefato, apesar de sua presença física, nem se confunde com a sensação de dor, 

embora se realize através da experiência, sequer existe de maneira ideal como um 

triângulo, porque é histórica e tem raízes em determinado tempo e lugar. 

Ingarden, quando diz que a obra literária “não possui um ser autônomo ideal, 

mas é relativa às operações subjetivas de consciência”, reporta-se à consideração do 

poema como uma potencialidade que pode passar inteiramente despercebida para quem 

não tenha sensibilidade ou iniciação específica bastante para apreender o seu sistema de 

normas ou esteja, simplesmente, numa atitude aestética. Por outro lado, pode também se 

constituir em objeto estético para aquele que a experimente de maneira adequada. 

Contudo, quer seja a obra literária apresentada como “sistema de significações” 

ou “causa potencial de experiências”, um dado se evidencia: a multivocidade da 

expressão poética. E é essa ambigüidade fundamental o ponto de partida da obra aberta. 
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Umberto Eco, em seu livro Opera Aberta, desde o prefácio, deixa estabelecida a 

concepção heterônoma da obra de arte: “a obra de arte é uma mensagem 

fundamentalmente ambígua, uma pluralidade de significados que convivem num só 

significante.”6 

Referindo-se, especificamente, à obra literária, Eco diz que toda obra, ainda que 

apresente uma forma acabada e “fechada” no seu organismo equilibradamente 

estruturado, manifesta-se “aberta”, se considerarmos que pode ser interpretada de 

diferentes maneiras, sem perder, contudo, a sua configuração original. O leitor do 

poema atua como um intérprete de uma composição musical, o que o coloca como uma 

peça importante, pois a ele cabe a concretização do “projeto”. 

Para completarmos este estudo do método utilizado, retomemos a questão da 

estratificação proposta por Ingarden, fazendo algumas considerações sobre cada um dos 

estratos da obra literária, já que, para ele, a estrutura específica desta reside no fato de 

“ser uma produção constituída por vários estratos heterogêneos”7, os quais se 

distinguem entre si pelo material característico e pela função que cada um deles 

desempenha.  

A diferença do material e das funções desses estratos é a razão pela qual a obra 

literária possui um caráter polifônico essencial. 

 

 

 

O estrato das formações fônico-lingüísticas 

 

 

Em todas as formações lingüísticas (palavras, frases, períodos) distinguem-se 

dois componentes diferentes: o material fônico multidiferenciado e diversamente 

ordenado e o sentido a ele ligado. 

Numa tentativa de solucionar o problema da raiz da diferença entre a forma 

significativa e o material fônico concreto, Ingarden usa como exemplo uma palavra – 

casa – que, pronunciada ora num tom alto e agudo, ora num tom baixo e suave, pode 

visar a uma significação tida como idêntica nas duas pronúncias, mas, ao mesmo tempo 

                                                
6 ECO, Umberto. Obra aberta, São Paulo, Ed. Perspectiva, 9ª. Edição, pág. 22. 
7 INGARDEN, Roman. Op. cit. pág. 45. 
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em que se dá a apreensão da mesmidade da palavra quanto à sua forma significativa, 

apreendemos sua diferença sob vários aspectos (entonação, timbre, intensidade, etc). 

Dessa maneira, “a significação da palavra exige um invólucro externo em que 

possa atingir a sua expressão. O emprego de determinada significação no meio de uma 

multiplicidade de outras significações diferentes relacionadas entre si de vários modos 

leva a que seja necessário estabelecer uma relação clara entre significações e 

expressão externa”.8 

Pode parecer lógico que determinado fonema não se vincule a determinada 

significação, uma vez que qualquer fonema, em princípio, pode ligar-se a qualquer 

significação, donde poderíamos inferir que o material fônico (o aspecto sonoro) de 

qualquer formação lingüística de forma alguma interferiria no plano do conteúdo. 

Entretanto, dentro de uma língua viva e do seu múltiplo uso em diversas situações da 

vida, alguns fonemas parecem “especialmente apropriados” para serem portadores de 

significações determinadas.  

Tais fonemas são elementos constitutivos das palavras e essas, por sua vez, na 

linguagem viva e, principalmente, na obra de arte literária, que é o foco de nosso estudo, 

nunca ou quase nunca aparecem isoladas. Se, porventura, isso ocorrer, é quase certo de 

que a palavra se constitui numa abreviatura que substitui uma frase inteira e nesta, 

quando é plenamente desenvolvida, os “fonemas significativos constituem uma 

multiplicidade formada de elementos autônomos.”9 Ampliando um pouco mais essa 

reflexão sobre os fonemas, podemos perceber que estes, ao aparecerem integrados em 

determinada multiplicidade, modificam-se, fazendo surgir características relativas que 

têm a sua origem na vizinhança de outros fonemas significativos. Um exemplo seria 

uma formação lingüística privilegiada por fonemas suaves à qual se segue uma outra 

com sons mais agudos e ásperos. Notadamente, a acentuação da agudeza destes últimos 

aparece como fenômeno especial de contraste. 

Um outro fenômeno, a que Ingarden atribui mais importância que à produção 

dos fonemas, é a constituição rítmica; são as qualidades rítmicas de que todos os textos 

literários são dotados. Os ritmos diferentes e as características rítmicas são portadores 

de um novo fenômeno fônico-lingüístico: o andamento, cujas características dependem 

de as palavras incluídas numa frase ou num período terem fonemas significativos breves 

                                                
8 IDEM, Ibidem, pág. 55. 
9 IDEM, Ibidem, pág. 65 



 

 

22 
 

ou longos. Esse andamento aparece, ainda, relacionado com o sentido das frases e da 

sua articulação em períodos.  

Todas essas características fônico-lingüísticas são significativas para a obra de 

arte literária uma vez que, além de constituírem um elemento especial na estrutura da 

obra, têm uma função própria no desenvolvimento desta e em parte também na 

constituição dos seus restantes estratos. 

No primeiro caso, enriquecem a obra com qualidades de valor estético e, 

juntamente com outros estratos, atribuem um caráter polifônico a esta. Uma prova de 

que tais formações fônico-lingüísticas têm, como nos diz Ingarden, “uma voz própria” 

são as traduções para uma língua estranha: por mais fiel que esta seja e por maiores 

semelhanças das qualidades fônicas, nunca se conseguirá que seja idêntica à original, 

uma vez que as diferenças das formas significativas singulares trazem consigo outras 

formas e características fônico-lingüísticas. 

Esse estrato fônico-lingüístico e a multiplicidade das formas significativas 

constituem o “invólucro externo, fixo, da obra literária em que todos os seus estratos 

restantes encontram a base externa ou – se quisermos – a sua expressão extrínseca.”10 

Quanto ao fato de tal estrato exercer uma função importante no desenvolvimento 

da obra, pode-se afirmar que é aquele que determina o sentido desta, pois, juntamente 

com outros estratos, como o das unidades de significação (pois embora estas sejam o 

fundamento constitutivo da obra literária, estão essencialmente relacionadas com formas 

significativas), ou das objetividades apresentadas (contribuindo sobretudo para a 

constituição dos momentos irracionais) é que vai desempenhar a função essencial na 

captação da obra por um sujeito psíquico. 

“Se, por fim, não contivesse em si elementos especiais valiosamente 

qualificativos, a polifonia da obra ficaria empobrecida num elemento importante. 

Portanto, este primeiro estrato externo da estruturação da obra de arte literária não 

constitui simplesmente um meio de acesso à obra nem um fator estranho à poesia, mas 

ao contrário, um elemento indispensável da obra de arte literária.”11 

No Brasil, um de nossos maiores críticos literários, o professor Antonio 

Candido, também dá particular importância a esse estrato que chama de Sonoridade e 

questiona: além da melodia e da harmonia próprias à palavra poeticamente ordenada 

em verso, regular ou livre, há certos fonemas que despertem sensações ou emoções de 

                                                
10 IDEM. Ibidem, pág. 77. 
11 IDEM. Ibidem, pág. 80. 
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outra natureza – auditiva, plástica, colorida, seja em si, seja ligadas a idéias, no nível 

psicológico? Haverá uma letra ou letras que comuniquem a sensação da cor branca, ou 

a idéia de brancura simbólica?12 

Como resposta, ele nos apresenta a teoria de Maurice Grammont que diz que 

podemos pintar uma idéia por meio de sons, o que já se faz em música “e a poesia, sem 

ser música, é (...) em certa medida uma música; as vogais são espécies de notas.” 

Nosso cérebro associa e compara continuadamente; classifica as idéias, dispõe-

nas por grupos e ordena no mesmo grupo conceitos puramente intelectuais com 

impressões que lhe são fornecidas pelo ouvido, a vista, o gosto, o olfato, o tacto. 

Resulta disso que as idéias mais abstratas são quase sempre associadas a idéias de cor, 

som, cheiro, secura, dureza, moleza.13 Tal fato se comprova quando dizemos que uma 

idéia nos parece sombria ou que um pensamento pode parecer doce. 

Mas, para que se consiga perceber o valor desse estrato fônico-lingüístico, a que 

chamaremos apenas de “estrato fônico”, de uma maneira mais clara, ou como diz Pe. 

Vieira, se quisermos ver tudo isso com os olhos, passaremos à exemplificação através 

de um poema da obra de Mafra Carbonieri, matéria desta tese. 

 

 

 

Política 

 

Perde-se o Brasil nas unhas escorregadias dos governadores. 

Vieira 

 

 

O rei 

roeu a roupa 

dos rotos de Roma. 

 

Os ratos rejubilosos o reelegeram. 

 
                                                
12 CANDIDO, Antonio. O estudo analítico do poema, Associação Editorial Humanitas, São Paulo, 2004, 
4ª. edição, pág. 38. 
13 GRAMMONT, Maurice. Le Vers Français, 2ª. parte – Les sons consideres comme moyens 
d’expression, págs. 193-395. In. CANDIDO, Antonio. Op. cit. pág. 49. 
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A lei 

levou o luto 

aos deuses lares. 

 

A ladainha aleivosa lesou a lenda. 

 

A traça 

atraiu a tropa  

de maltrapilhos. 

 

Estragou. Traiu. Maltratou os trapos 

(a traça ou a trapaça).14 

 

 

Esse poema, escolhido por nós pelo fato de apresentar explicitamente a 

preocupação com o aspecto sonoro, nem por isso deixa de ser representativo para o que 

se pretende, ou seja, mostrar que o plano da expressão, quando bem elaborado, se nos 

apresenta como um desencadeador para a percepção do plano do conteúdo. Passemos à 

análise: 

A primeira estrofe, composta de três versos, remete-nos imediatamente à 

brincadeira infantil do trava-língua em que se sucediam palavras iniciadas pelas mesmas 

vogais (quando se é criança, ainda inexistem terminologias como “aliteração”) com a 

finalidade unicamente lúdica (a brincadeira consistia em não se errar a seqüência, 

pronunciando com correção todas as palavras): O rato roeu a roupa do rei de Roma (ao 

que muitos acrescentavam “e a rolha do remédio da rainha da Rússia”). Pois bem, a 

seqüência apresentada no poema estabelece uma intertextualidade com essa prática com 

a intenção de interar o sentido dos dois textos, o que permite, por sua vez, a construção 

de um terceiro sentido para o texto desencadeador da intertextualidade. 

Ao dizer que o “Rei roeu a roupa dos rotos de Roma”, cria-se um plano de 

leitura social e “roer” passa a ser usado num plano metafórico querendo significar a 

exploração do povo que, mesmo tendo suas roupas rotas, rasgadas, estas servem de 

alimento para a manutenção de um líder que se mantém no poder.  

                                                
14 CARBONIERI, Mafra. A lira de Orso Cremonesi, São Paulo, Lemos Editorial, 2001. pág.41. 
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A brincadeira e o sentido se completam na segunda estrofe composta de um 

único verso: /Os ratos rejubilosos o reelegeram. /  

O reforço da aliteração da vibrante /r/ justifica-se ao se atentar à unidade de 

significação “ratos”, agentes do ato de roer. É como se, ao ler o conteúdo que se 

intenciona passar, ele se aclarasse pela sonoridade do fonema: a seqüência de “erres” no 

início de cada palavra (são oito no total, nesses quatro versos) produz o som do contato 

dos dentes que quase se fecham para tentar destruir algo estranho que se interpôs entre 

eles, ou seja, o som do rato a roer. 

Resta-nos, contudo, uma objeção: no poema, não são os ratos a roer, mas, sim, o 

rei. Por que, então, a escolha dessa consoante com a finalidade de fazer a associação 

entre o significado e o som (significante) se o agente da ação é outro? A resposta está na 

escolha do próprio verbo “roer” que pode significar também enfraquecer. Para o rei, 

isso deve ser feito lentamente, não abruptamente de maneira a provocar a consciência 

desse mesmo povo de que suas roupas, a sua segunda pele, lhes estão sendo tiradas. A 

posse do objeto desejado – as roupas – deve ser conseguida lentamente, daí a escolha do 

termo “roer” que faz provocar um atrito contínuo. Ora, o atrito contínuo é mais bem 

representado pela insistência na repetição do fonema /r/ vibrante. Observemos o 

esquema de utilização de tal fonema nos versos mencionados: 

 

  

O rei 

roeu a roupa 

dos rotos de Roma. 

 

Os ratos rejubilosos o reelegeram. 

 

Se atentarmos para a sua disposição gráfica, veremos certa regularidade rítmica 

que se intensifica, ou seja, há um prolongamento do espaço ocupado pelo som do 

primeiro ao quarto verso: a uma ocorrência no primeiro verso, contrapõem quatro 

ocorrências no quarto verso. O som do roer aumenta, pois, agora surgem os ratos que 

apóiam o rei nesse “roer”, uma vez que, numa alegria extrema, estes o reelegem, o que 

significa a continuidade do ato e, conseqüentemente, do som. 
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Mas, se ao final desse primeiro grupo de quatro versos, desfaz-se a aliteração do 

/r/, outra entra em cena e a brincadeira sonora continua: agora é a vez da languidez do 

/l/: 

 

A lei 

levou o luto 

aos deuses lares. 

 

A ladainha aleivosa lesou a lenda. 

 

Destacando-se tal fonema, acrescido da vogal “e”, temos: 

 

A lei 

levou o luto 

aos deuses lares. 

 

A ladainha aleivosa lesou a lenda. 

 

Essa repetição sugere um lamento, uma vez que a produção desse fonema lateral 

implica uma saída excessiva de ar pela boca como se fosse a expiração do ar em um 

suspiro profundo. Tal recriação sonora vem reforçada pela vogal anterior “e” que se 

junta ao “l” em cinco ocorrências: lei, levou, aleivosa, lesou e lenda, intensificando o 

tom lamurioso, quase um choro, o que se percebe também na assonância da vogal média 

“a” em “a ladainha”.  

Esse lamento, porém, de nada vale, uma vez que, no aspecto sonoro, ocorre a 

recriação do primeiro grupo, com a diferença de que o som do roer agora é produzido 

por um outro agente: a traça. 

 

A traça 

atraiu a tropa  

de maltrapilhos. 

 

Estragou. Traiu. Maltratou os trapos 

(a traça ou a trapaça). 
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A traça 

atraiu a tropa  

de maltrapilhos. 

 

Estragou. Traiu. Maltratou os trapos 

(a traça ou a trapaça). 

 

A insistência no encontro consonantal “tr” assemelha-se ao som do /r/, 

acrescentando a este certa resistência marcada pela linguodental surda /t/. Lembremos 

que a traça é um inseto que corroe livros, tecidos e objetos, atitude semelhante à dos 

ratos. 

Este poema, portanto, analisado no estrato fônico deixa transparecer a 

necessidade de se mostrar a destruição causada por esses agentes que, metaforicamente, 

representam o rei. A escolha precisa dos vocábulos, escolhidos também pela sonoridade, 

será estudada no próximo estrato: o das unidades de significação, o que prova, como já 

colocado na teoria deste estrato fônico, que ocorre uma interdependência entre todos os 

estratos de maneira que um depende do outro para a completa compreensão do poema. 

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

Para introduzir este estrato, Ingarden propõe fazer algumas considerações sobre 

a essência da significação das palavras, distinguindo estas em dois grupos: as que ele 

chama de “nomes” (mesa, rubor, preto) e as que A. Pfaender chama de “conceitos 

funcionais” (e, ou, é). 

Quanto à significação dos nomes, é proposta a seguinte distinção, desde que esse 

nome esteja isolado, não considerado como parte de uma frase: o fator de direção 

intencional, o conteúdo material, o conteúdo formal e o momento da caracterização 

existencial. Tais fatores estão relacionados entre si, não se percebendo a significação 

como uma mera soma deles. 
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Para se explicarem os dois primeiros itens dessa distinção, o fator de direção 

intencional e o conteúdo material, Ingarden se vale de duas expressões: “o centro da 

Terra” e “uma mesa”. “(...) Notamos que cada uma delas se refere a um objeto, designa 

um objeto, dirige-se para ele, mas, por outro lado, só o faz porque na sua significação 

contém momentos que, por assim dizer, decidem de que espécie ou de que qualidade de 

objeto se trata (precisamente de uma mesa e do centro da Terra). Chamamos conteúdo 

material da significação da palavra àqueles momentos desta significação que 

determinam o objeto qualitativamente, chamando, em contrapartida, fator da direção 

intencional àquele momento em que a palavra se refere precisamente a este objeto e a 

nenhum outro.”15. O conteúdo material é um fator de determinação do objeto quanto ao 

seu caráter qualitativo. 

Esses dois aspectos, porém, mesmo que juntos, não poderiam projetar nenhum 

objeto, já que faz parte da essência deste possuir não apenas “certa multiplicidade de 

determinações qualitativas do modo de ser, mas ostentar, ainda, uma estrutura 

formal.” Tal estrutura varia conforme se trata de um objeto autônomo no seu ser (o que 

nomeia uma “coisa”), de uma qualidade ou de um estado ou coisas semelhantes. Com o 

objetivo de distinguir o conteúdo formal do conteúdo material, Ingarden vale-se do 

exemplo da significação composta das palavras “um triângulo equilátero”. Diz ele que o 

conteúdo material consiste numa série de momentos intencionais entre si relacionados 

para formarem uma unidade de sentido. Esses momentos individuais podem ser 

assinalados na significação, como elementos particulares. “A estrutura formal do objeto 

(p. ex. do triângulo) em geral não é visada explicitamente no significado nominal da 

palavra do mesmo modo que as suas determinações materiais. (...) Podemos dizer que a 

significação nominal da palavra perante o seu objeto qualitativamente determinado 

pelo conteúdo material (...) exerce uma função estruturante ao tratar o determinado 

pelo conteúdo material como uma unidade formalmente estruturada, p. ex. como “uma 

coisa”(...). Este “tratar algo como uma coisa” é o que constitui o conteúdo formal da 

significação nominal.”16 

Quanto ao momento existencial de caracterização, a fim de que possamos 

melhor compreender esse aspecto, Ingarden vale-se de um novo exemplo: a expressão 

“a capital da Polônia”. Nessa expressão, a cidade não é só visada como “capital”, mas 

também como algo que é “real”. Alerta, porém, para que não se confunda esse momento 

                                                
15 INGARDEN, Roman. Op. cit., pág. 83. 
16 IDEM. Ibidem, pág. 89 
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da caracterização existencial com o momento da posição existencial. É o caso, por 

exemplo, do nome “Hamlet” (personagem do drama de Shakespeare) que significa um 

objeto que nunca teve existência real. Há, portanto, um momento de caracterização 

existencial nesse nome, mas falta-lhe a posição existencial da realidade. “A expressão 

“capital da Polônia”, em contrapartida, pode usar-se de modo que na sua significação 

a posição existencial da realidade apareça ao lado do momento de caracterização 

existencial. ”17 Também se poderia usar a expressão “Hamlet” de modo a conter o 

momento de caracterização existencial e a posição existencial. Essa, porém, o situaria 

numa “realidade fictícia” criada pelo conteúdo da significação do drama 

shakespeareano. 

Cabe ainda, porém, reforçar a diferença entre nomes e palavras funcionais. Tal 

distinção poderá ser percebida com certa facilidade ao se conceber que nas expressões 

nominais existe o fator de direção e o conteúdo material que faltam às palavras 

funcionais. Nesse ponto, Ingarden vale-se das concepções de A. Pfaender que diz que 

algumas palavras funcionais possuem o fator de direção intencional. É o caso, por 

exemplo, dos demonstrativos (este, aquele) cuja variabilidade do fator de direção vai 

depender das outras significações nominais. Para mostrar que tais palavras funcionais 

também podem ter um conteúdo material, é dada como exemplo a expressão “junto de”, 

cujo significado isolado não determina nenhum objeto e não atribui nenhuma qualidade 

a nenhum outro, mas quando “um objeto é projetado pela significação nominal de uma 

palavra relacionada com a respectiva palavra funcional, por exemplo, ‘a cadeira junto 

da mesa’, a expressão ‘junto de’ caracteriza o objeto do nome correspondente quanto à 

sua situação no espaço relativamente a outro objeto.”18 

Se não é nesse aspecto que se busca a distinção, esta estará condicionada à 

particularidade do conteúdo formal das significações nominais. Enquanto estas 

determinam, juntamente como o conteúdo formal, um objeto intencional, a palavras 

funcionais não são capazes de projetar intencionalmente um objeto. 

Como o objetivo de Ingarden foi o de estudar a fenomenologia da obra de arte 

literária, embora haja investigações acerca da palavra singular isolada, seu estudo 

dirige-se, agora, para a integração desta como elemento da frase, em que aparece uma 

ponta da teoria husserliana que será rejeitada: segundo ele, distinguem-se duas 

concepções opostas com relação às investigações das unidades de significação: a 

                                                
17 IDEM. Ibidem, pág. 90. 
18 IDEM. Ibidem, pág. 91. 
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psicologista e a idealista, cujo representante mais significativo é Edmund Husserl que, 

em sua obra Logischen Untersuchungen, critica a teoria psicologista segundo a qual as 

significações das palavras e as frases seriam estados ou elementos psíquicos da corrente 

concreta de vivências. Ocorre, porém, que, no trabalho citado, Husserl procede à análise 

da significação a partir da investigação da essência dos atos intencionais da consciência 

– portanto fenomenologicamente – e afirma que as significações são “espécies ideais” 

de um tipo especial. Ingarden argumenta dizendo que, se assim fosse, a significação 

deveria ser intemporal e invariável, fato que não ocorre. Portanto, ele não aceita 

nenhuma dessas duas concepções e chega a uma solução provisória: “o estrato da obra 

literária, estruturado por significações de palavras, frases e períodos, não tem um ser 

ideal autônomo, mas é relativo a determinadas operações subjetivas da consciência 

quer pela sua gênese, quer pelo seu ser.”19 

E, já que se falou em frases e períodos, estes também são a formação de dois 

estratos em que devemos distinguir o estrato fônico-lingüístico e o conteúdo de sentido. 

Este último é uma unidade funcional-intencional de sentido estrutural como um todo 

completo através de uma multiplicidade de significações de palavras. Contudo, não 

podemos entender como uma simples soma de significações, mas uma objetividade 

inteiramente nova, com qualidades próprias. E, já que as frases são o resultado de uma 

operação subjetiva construtora e, portanto, vincula-se a diversos momentos, pode-se 

dizer que há um momento intencional especial em que o sujeito realizador da operação 

não só se dirige a coisas existentes na realidade, mas julga tê-las encontrado na 

realidade pelo seu olhar intencional. Dessa maneira, o correlato puramente intencional 

da frase é transposto para a realidade, identificando-se com esta e, ao mesmo tempo, 

existindo com esta. 

A fim de que possamos compreender melhor esse estrato, voltemos à análise do 

poema escolhido que foi nosso objeto de estudo no estrato fônico: Política. 

Temos as duas primeiras estrofes: 

 

O rei 

roeu a roupa 

dos rotos de Roma. 

 

                                                
19 IDEM. Ibidem, pág. 126. 
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Os ratos rejubilosos o reelegeram. 

 

Observemos o nome “rei”. Ele dirige-se a um ser, a um homem que ocupa o 

cargo mais alto dentro de uma monarquia, é um conteúdo material de significação que 

nos faz compreender o significado do substantivo e relacioná-lo ao nosso conhecimento 

de mundo, mas, ao mesmo tempo, há um momento especial, um fator de direção 

intencional que faz com que o relacionemos a esse “rei” precisamente e não a outro. 

Notemos que o substantivo vem determinado pelo artigo “o”. Ele é definido, não é 

indeterminado, mesmo não havendo referências anteriores a ele, nota-se a 

intencionalidade de situá-lo dentro do campo da singularidade. 

O verbo “roer” usado no pretérito perfeito indica uma ação terminada; 

estabeleceu-se um limite de duração da ação. Insolitamente, porém, descobre-se que 

essa não é uma ação a ser praticada por seres humanos. A menos que “rotos” não se 

referisse a pessoas, poder-se-ia pensar em um outro plano de significação para o 

substantivo “rei”. Mas, a referência à cidade de Roma e a relação de intertextualidade 

com o “trava-língua” já mencionado, coloca por terra essa teoria. 

Teríamos, sim, que entender a intencionalidade da frase num outro plano de 

significado, mas, aqui, o correlato intencional que se estabeleceu com o roer e a roupa 

transcende a realidade e descortina uma outra interpretação que se confirma nas estrofes 

seguintes. 

Senão, vejamos: os ratos foram capazes de uma ação – reeleger – própria de 

seres humanos. Há uma inversão dos papéis: o rei rói – ação de animais – e os ratos 

reelegem – ação de humanos. 

 

A lei 

levou o luto 

aos deuses lares. 

 

A ladainha aleivosa lesou a lenda. 

 

Ao se valer do substantivo “lei”, relacionando-a à cor preta e à tristeza do luto, 

entende-se que esta não foi elaborada para que todos dela se valessem para a vida em 

sociedade. Luto é sinônimo de morte e, portanto, diferente de vida, objetivo principal da 

manutenção dessa prática dentro dos grupos sociais. 
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O adjetivo “aleivosa”, qualificando “ladainha”, confirma a intencionalidade de 

mostrar, ou de, pelo menos, velar um significado desvelando-o, uma inversão, não 

somente nos papéis de sujeito da ação indicada pelo verbo, mas também no objetivo 

com que essas ações são praticadas. Em outras palavras, a intenção do eu-poético é 

fazer com que percebamos que esses correlatos acabam por revelar um descompasso 

entre aquilo que se espera de líderes que são responsáveis pela organização dentro de 

uma sociedade e aquilo que eles realmente realizam.   

 

A traça 

atraiu a tropa  

de maltrapilhos. 

 

Estragou. Traiu. Maltratou os trapos 

(a traça ou a trapaça). 

 

Nessas duas últimas estrofes, há reiteração da ação de roer, destruir, estragar. 

Mas, diferentemente das estrofes anteriores, um raciocínio disjuntivo, expresso entre 

parênteses, acaba por revelar, de maneira lúdica com o uso dos vocábulos traça e 

trapaça, a intencionalidade de toda essa construção dos versos, compostos por períodos 

simples. 

Temos, assim, o outro plano de significação que vai se apresentar para 

complementar as unidades de significação: é o da exploração dos pequenos, praticada 

pelos grandes que, quando estão no poder, valem-se desse mesmo poder para exercer, 

de forma ainda mais intensa, o seu domínio. 

Uma palavra, já no título, sinaliza essa interpretação: Política, sem nos atermos, 

por enquanto, à epígrafe. 

Ainda temos muito a falar sobre o poema. O que realizamos, aqui, foi uma 

pequena mostra da importância do estrato das unidades de significação para a 

compreensão global do poema. Certamente que não há hierarquia entre os diferentes 

estratos; todos, amalgamados, é que nos levam à compreensão total. O que se pode 

perceber, no entanto, é que, em determinados poemas, há destaque para algum deles. 
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O estrato das objetividades apresentadas  

 

 

As objetividades são aquilo que o leitor vê em primeiro lugar na simples leitura 

da obra ao seguir as intenções de significação do texto. Também os estudos literários 

visam a esse estrato da obra.  

Segundo Ingarden, apesar dessa facilidade de compreensão desse estrato, essa 

não satisfaz no que respeita à essência dos seus elementos, às suas particularidades 

estruturais e às suas funções na totalidade da obra. Isso ocorre em virtude de uma 

concepção psicologizante das obras literárias e do fato de o leitor – que ele chama de 

leitor vulgar – só se interessar pela apresentação material dos conteúdos das respectivas 

objetividades. Para ele, “as objetividades apresentadas na obra literária são 

objetividades pura e derivadamente intencionais projetadas por unidades de 

significação”20. 

Assim como os correlatos intencionais das frases conexas podem entrar em 

múltiplas relações e conexões, os objetos apresentados também não estão isolados e 

estranhos uns aos outros, mas se reúnem graças às múltiplas conexões ontológicas numa 

esfera una de ser. Tais objetos constituem, segundo o autor, um setor de mundo que 

nunca fica rigorosamente delineado nos seus limites. Num poema, por exemplo, mesmo 

que um só objeto apareça apresentado, seja num único estado, seja numa única situação, 

estará sempre inserido numa totalidade objetiva mais envolvente. Em outras palavras, 

“há um pano de fundo mais ou menos determinado que forma uma só esfera de ser com 

o objeto apresentado”21 

Embora, muitas vezes, as objetividades apresentadas exerçam a função de 

reprodução e representação, como, por exemplo, nos romances e dramas históricos, tal 

papel não pode ser extensivo a todas as obras literárias. E se assim alguns as julgam é 

porque pensam que as objetividades apresentadas são semelhantes a determinados 

objetos reais conhecidos do autor ou do leitor por experiência. Tal semelhança, na 

maioria das vezes, é interpretada pelo leitor como uma função de reprodução, já que 

este tem a expectativa, freqüentemente, na leitura, de conhecer algo que faça parte da 

experiência do autor e que lhe seja contado para, assim, ampliar a sua própria 

experiência. 

                                                
20 IDEM. Ibidem, pág.239. 
21 IDEM. Ibidem, pág. 240. 
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Outras vezes, esse mesmo leitor procura na obra literária objetividades e 

situações que sejam semelhantes às que conheceu na sua própria vida, daí o fato de 

considerar a obra “verdadeira”. 

Tais “leituras” inadequadas acabam por comprometer a estrutura real das obras 

literárias, uma vez que as objetividades apresentadas são distintas dos objetos reais e, na 

obra literária, são intencionalmente projetadas de dois modos: “por expressões nominais 

e por frases inteiras”. Ingarden vale-se do seguinte exemplo para aclarar a diferença 

entre os objetos reais e as objetividades apresentadas: 

“Se, p.ex., uma narração começa pela frase: ‘A uma mesa estava sentado um 

homem idoso’, esta mesa apresentada é sem dúvida uma mesa e não, p.ex., uma 

poltrona, mas se é de madeira ou de ferro, de quatro ou três pernas, não é de modo 

algum declarado nem, por conseguinte, fica determinado o objeto puramente 

intencional. O material de que é fabricada permanece absolutamente inqualificado, 

embora ela deva ser feita de qualquer material. Deste modo, a sua qualificação não 

existe de maneira alguma no objeto respectivo: há aí um ponto vazio de 

indeterminação. Num objeto real não são possíveis tais pontos vazios.”22 

Dessa maneira, verifica-se que o objeto apresentado e apenas intencionado como 

real distingue-se deste em sentido autêntico. 

Mas, qual seria a função mais importante que os objetos apresentados ou as 

situações objetivas apresentadas podem desempenhar na obra de arte literária? Esta 

seria a de trazer à vista determinadas qualidades metafísicas, a que o autor chama de 

“essencialidades”: o sublime, o trágico, o terrível, o comovente, o incompreensível, o 

demoníaco, o sagrado, o pecaminoso, o triste, o grotesco, etc. 

A nossa comoção diante de uma obra nada mais é do que as qualidades 

metafísicas que estão a se mostrar. O fato de as objetividades apresentadas não 

possuírem um modo de ser real e, no seu conteúdo, apenas simularem o hábito da 

realidade permite-lhes atingir o modo de revelação das qualidades metafísicas 

característico da obra de arte. 

Mas, por mais que sejamos impressionados ou “arrebatados” na contemplação 

dessas qualidades metafísicas, essa não-realidade permite-nos certa serenidade na sua 

apreensão e uma distância entre o leitor e as qualidades metafísicas concretizadas. 

                                                
22 IDEM. Ibidem, pág. 272. 
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“De acordo com isso, a sua contemplação provoca em nós transformações de 

gênero das que provocam as suas realizações autênticas. Nem depois de uma situação 

realmente trágica nem após a experiência de uma felicidade real podemos permanecer 

na nossa essência exatamente os mesmos que anteriormente (...). Depois da 

representação de um drama que nos comove até o fundo, podemos regressar 

serenamente a casa e ocupar-nos de assuntos banais ou também importantes na vida, 

mas inteiramente diferentes. Sem dúvida que ainda fica pairando durante um tempo o 

eco da comoção (...), mas a vida real é muito mais forte e faz valer os seus direitos.”23 

Sendo essa a principal função do estrato das objetividades apresentadas, cabe a 

nós, neste momento, evidenciá-la no poema escolhido: 

Logo na primeira estrofe, deparamo-nos com uma situação grotesca: um rei que 

rói a roupa do povo. 

 

O rei 

roeu a roupa 

dos rotos de Roma. 

 

 Diante disso, desde que não se faça uma leitura ingênua, percebe-se que esse 

objeto apresentado – rei – transcende a significação isolada do termo e, associado às 

outras objetividades, adquire consistência dentro de um outro plano de interpretação: a 

atmosfera indescritível, terrível, em que um rei é capaz de roer as roupas dos pobres 

(metonimicamente, classificados de ‘rotos’), desnuda a qualidade metafísica, ou seja, a 

essencialidade do poema. 

 O clima repulsivo que provoca no leitor um estranhamento quanto às relações 

entre um soberano e seus súditos, em virtude da excessiva exploração destes, continua 

nas outras estrofes. Ao dizer que os ratos reelegem o soberano, tal substantivo – ratos – 

ao estabelecer uma conexão com outros termos, ganha uma nova significação (temos 

aqui os dois estratos se interligando: o das unidades de significação e das objetividades 

apresentadas): ele representa o animal roedor – já que se intenciona a intertextualidade 

com os versos aliterados já mencionados – mas também ganha o significado de pessoa 

trapaceira, tratante. 

                                                
23 IDEM. Ibidem, pág. 323. 
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 A ambientação marcada pela tristeza é reforçada na terceira estrofe através do 

objeto “luto” que nada mais é do que a revelação concreta da essencialidade. Ao se 

afirmar que a “lei” foi (observemos o verbo no passado – levou –) o agente dessa 

manifestação, o estranhamento provocado no leitor se mantém, não revelando, ainda, a 

justificativa da disparidade entre o que se espera de um governo que administra uma 

sociedade e as atitudes concretas daquele para com esta. 

 Essa justificativa aparece no último verso do poema através do objeto “trapaça”: 

com ele descortina-se, coloca-se às claras para o leitor a atitude tomada pelo soberano 

que visa ao proveito pessoal, sem se importar com a coletividade, agindo de má-fé.  

 Relacionando essa rápida análise que acabamos de fazer do estrato das 

objetividades apresentadas com o título do poema – Política –, podemos afirmar que a 

essência dessa arte ou ciência da organização consiste, segundo o eu-poético, em 

enganar, trapacear o povo, manipulando-os. Com isso, o país acaba se perdendo, uma 

vez que a riqueza se concentra na mão de poucos. É como diz a epígrafe do poema: 

Perde-se o Brasil nas unhas escorregadias dos governadores. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 Para explicar que os aspectos são muito diferentes do objeto que neles se 

oferece, Ingarden vale-se de um exemplo em que nos é apresentada uma bola vermelha. 

Ao olharmos para ela, apreendemos a sua forma de bola, mas há uma face, e também o 

seu interior, que escapam diretamente de nossa vista. “Nenhuma pessoa sem 

preconceitos poderá duvidar de que não nos é dada a face anterior da bola sem uma 

face posterior ou qualquer espaço interior. Na bola totalmente determinada é-nos 

simultaneamente oferecida a sua face oculta.”24 O que temos aí é o aparecimento de um 

caráter que, embora não seja preenchido por nenhuma qualidade, aponta para certa 

qualidade (no caso da bola, para a forma). O autor chama a isso de ‘qualidade não 

preenchida’. 

                                                
24 IDEM. Ibidem, pág. 282. 
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 Modificando um pouco o sentido da palavra “aspecto”, porque, como afirma E. 

Husserl, existe uma correlação rigorosa entre cada qualidade real dada na percepção e 

uma multiplicidade de aspectos ordenados rigorosamente segundo uma lei nos quais 

essa qualidade aparece, esta receberá o adjetivo “esquematizado”. E, por esse termo – 

aspecto esquematizado – “deve entender-se apenas a totalidade daqueles momentos do 

conteúdo de um aspecto concreto cuja existência neste é a condição suficiente e 

necessária para a autodoação originária de um objeto ou, mais exatamente, das 

qualidades objetivas de uma coisa.”25 

 Na obra literária, os esquemas predeterminados dos aspectos são, durante a 

leitura, sempre completados e preenchidos por diversos pormenores que propriamente 

não lhe pertencem. Se, num romance, a referência espacial se dá nas ruas de Paris, o que 

faz com que um leitor que nunca tenha estado nessa cidade compreenda esse espaço é a 

sua atualização do conteúdo dos aspectos esquematizados. Certamente, tais aspectos por 

ele atualizados não assinalarão uma semelhança pormenorizada com aqueles que teria 

vivido se os tivesse percebido nas ruas de Paris. 

 Segundo Ingarden, a função dos aspectos esquematizados na obra literária é 

dupla: por um lado, possibilitam apreender intuitivamente os objetos apresentados; por 

outro, eles têm a sua própria qualidade de valor estético que desempenha papel essencial 

na recepção estética dessa obra. 

 Essa primeira função é a mais importante, pois permite fazer aparecer os objetos 

apresentados de uma maneira predeterminada pela própria obra. Caso tais aspectos 

fossem nulos, as objetividades apresentadas seriam apenas intencionadas de modo 

vazio, os esquemas seriam meramente conceituais e nunca teríamos a sensação de 

quase-realidade. 

 Analogamente a um fotógrafo que escolhe, primeiramente, um dos aspectos 

possíveis do objeto que vai fotografar, em geral aquele que é capaz de produzir a 

semelhança da imagem com o dito objeto e que contenha traços especiais esteticamente 

relevantes ao seu objetivo, o autor, numa de obra de arte literária, coloca à disposição 

nesta momentos valiosamente qualitativos, momentos esteticamente relevantes que 

devem ser percebidos pelo leitor. 

 Esse estrato dos aspectos esquematizados desempenha uma função de destaque 

dentro da obra de arte literária e, segundo Ingarden, “é de fato um elemento essencial 

                                                
25 IDEM. Ibidem, pág. 287. 
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cuja rejeição transformaria a obra de arte literária numa mera obra de literatura.”26 

Vale lembrar, aqui, que, em outras línguas que não o português – o alemão, por 

exemplo – Literatur é o conjunto de tudo o que se escreveu sobre qualquer assunto, 

enquanto que Dichtung é que significa o que se escreveu em estilo literário e com 

intuito criador. 

 Vejamos essa importância no poema em estudo: 

 No título do poema – Política –, associado à epígrafe de Pe. Antonio Vieira, já 

se pode atualizar o conteúdo desse aspecto que nos é apresentado: trata-se de uma visão 

pessimista, não dessa arte, mas das pessoas que a fazem, ou seja, o problema visto pelo 

eu-poético não o é com referência à instituição, mas com às pessoas que a fazem, ou 

seja, os políticos. Estes acabam por praticar atos lesivos à comunidade que representam, 

compreensão que pode ser apreendida do termo “roer” associado à imagem do “rei”, o 

soberano. 

 Com esse tipo de prática, o povo, sempre considerado numa posição inferior, é 

explorado e sofre, fisicamente, pela falta de eqüidade na distribuição dos lucros 

provenientes de seu trabalho. Essa interpretação é delineada pela caracterização desse 

povo com a substantivação do adjetivo “rotos”.    

 Comprovando que a ascensão dos políticos ao poder não é, necessariamente, a 

vontade dos mais fracos (ou, se é, estes não têm discernimento para avaliar o 

candidato), o verso: 

 

Os ratos rejubilosos o reelegeram. 

 

conota a esperteza daqueles que têm interesse na manutenção de determinado indivíduo 

no poder, com vistas ao favorecimento pessoal. Notemos que a ação de roer é natural 

dos roedores, dos quais o rato faz parte. Essa ação estendida ao rei faz com que 

transfiramos essa característica a ele, tornando-os semelhantes. 

Essa visão de mundo do eu-poético se aclara ao percebermos que não se trata 

unicamente de cargos políticos específicos. Ao se valer da representação “rei” – mesmo 

o nosso conhecimento de mundo nos informando de que, geralmente, este não é eleito 

pelo povo, mas há uma sucessão familiar – associada à unidade de significação 

“elegeram”, a intencionalidade reside em se atualizar o conteúdo de maneira a perceber 

                                                
26 IDEM. Ibidem, pág. 313. 
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que esse “rei” representa o cargo mais elevado dentro de uma corporação. Não, 

necessariamente, é o príncipe soberano de um reino, o monarca, mas por extensão de 

sentido, aquele que detém o poder absoluto ou grande parcela de poder. Pode ser um 

ministro, um prefeito, um chefe de repartição. O povo? Esse são os outros, todos 

aqueles que se encontram numa posição subalterna. 

Tudo isso é fechado com “chave de ouro” através do termo “trapaça” que 

desvela toda a ação praticada por aqueles que desejam a manutenção do poder. 

Há, ainda, que se proceder a uma conclusão da análise do poema proposto. 

Como percebemos, os estratos estudados não podem ser avaliados separadamente. 

Todos convergem para uma interpretação, são partes dela e estão intimamente ligados: o 

estrato fônico está contido e contém o estrato das unidades de significação. Este se 

apóia naquele a fim de que apreendamos a intencionalidade do eu-poético. O estrato das 

objetividades apresentadas tem o seu suporte no estrato das unidades de significação, 

pois, sem este, não teríamos como compreender aquele. Por sua vez, o estrato dos 

aspectos esquematizados contribui para a constituição das objetividades apresentadas no 

sentido de essas objetividades receberem, durante a leitura, momentos ou qualidades 

que não lhes pertencem. 

Dessa maneira, para “arrematar” a análise de Política, poderíamos, ainda, dizer 

que todos esses estratos amalgamados nos levam a duas outras considerações: 

primeiramente, dentro de um contexto tal em que o poema se insere nA Lira de Orso 

Cremonesi, e sabedores de que se trata de um pseudo-autor que admira a obra do poeta 

barroco Gregório de Mattos, extraímos a conclusão de que esse clima de trapaça estava 

presente numa época determinada da história do Brasil, a saber: no século XVII, quando 

o poder estava centralizado na Bahia, tendo em vista o ciclo da cana-de-açúcar . Na 

literatura, equivale ao período Barroco, marcado pela crise de valores e pela oposição 

alma/corpo, celeste/terreno, período este de que Pe. Antonio Vieira foi um dos maiores 

representantes.  

Uma segunda consideração, contudo, amplia essa primeira, trazendo, até nossos 

dias, essa crítica e, ao mesmo tempo, essa constatação. Ao dizer que o “rei” foi reeleito 

pelos “ratos”, temos uma alusão clara à democracia e ao poder de voto do povo, fato 

que não ocorria na época citada. Portanto, numa ampliação de intencionalidade, pode-se 

entender como uma alusão à prática que se encontra atualmente dentro da política. 

Essa análise a que acabamos de proceder, sem a pretensão de ser completa, já 

que muitas outras sementes interpretativas estão espalhadas pelas palavras e entre elas, 
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serviu, apenas, para demonstrarmos o método a ser utilizado para a análise maior que é 

a obra poética de Mafra Carbonieri.  

Optamos por tal metodologia por a considerarmos a mais completa para aquilo 

que se pretende: entender a arte de fazer versos desse autor, a constituição de suas 

máscaras e, principalmente, o ponto chave de sua lírica que vai nos permitir fundir essas 

“figuras” ao encontrar nelas pontos de contato representativos da poética de Mafra 

Carbonieri. 

Para tanto, vamos nos valer dos quatro estratos propostos por Ingarden: o estrato 

fônico é significativo para a análise dessa lírica, basta atentarmos para o título dos dois 

primeiros livros – Cantoria de Conrado Honório e Modas de Aldo Tarrento – para 

percebermos a importância dada a esse aspecto. A musicalidade permeia toda a poética 

do autor e dela, muitas vezes, se extrai o complemento ou mesmo a base da significação 

do poema. 

E como no poema escrito as unidades de significação são representativas da 

tentativa que o poeta faz de exteriorizar a poesia que “nasce no silêncio e no 

balbuciamento, no não poder dizer”, segundo Octavio Paz27, estas não podem deixar de 

ser estudadas em seu estrato correspondente – o estrato das unidades de significação. 

Tal estrato mantém com o anteriormente citado uma relação indissociável uma vez que 

a palavra compõe a maior parte o ritmo do poema. Dissemos a maior parte em vez de 

totalidade por acreditarmos que as pausas, os brancos do texto, também fazem parte da 

intencionalidade do poeta e da significação do poema. Sendo assim, torna-se mais que 

necessário, imperativo mesmo, o aprofundamento no estudo desses dois estratos. 

O estudo dos outros dois estratos que também servirão de norteadores – o estrato 

das objetividades apresentadas e o estrato dos aspectos esquematizados – e que 

estabelecem entre si uma relação como a mencionada entre os dois estratos anteriores 

terá como objetivo a compreensão da representação do universo do eu-poético e a 

conseqüente interpretação que este faz daquele, ou seja, o seu conhecimento de mundo e 

o que este – com tudo que lhe cabe, desde os objetos concretos do mundo real até os 

sentimentos mais abstratos que podem ser percebidos e reconhecidos através da 

capacidade analítica ou mesmo intuídos – lhe representa.  

É uma tarefa árdua a investigação desses dois estratos uma vez que eles podem 

estar à tona do poema, sendo revelados pelas unidades de significação e pelo aspecto 

                                                
27 PAZ, Octavio. Signos em rotação, Editora Perspectiva, 3ª. edição, S.P., 1996, pág. 120. 
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sonoro, e, nesse caso, o trabalho se torna menos dificultoso, ou estar nas camadas mais 

recônditas da poesia que subjaz no poema, necessitando, por conseguinte, o 

embricamento dos quatro estratos para que, na convergência, se desvele tal 

representação desse universo. 

Ainda antes de encerrarmos esta parte da tese, faz-se necessário estabelecer 

algumas considerações sobre a utilização da terminologia significado/significação. 

Sabemos que o método semiótico tem como conceito fundamental o estudo do signo o 

qual, conforme Saussure, apresenta um primeiro elemento chamado significante, 

caracterizado não por sua natureza material, mas como a imagem acústica, a impressão 

psíquica do som, que pode desencadear um outro fenômeno psico-semiológico, o 

significado, o segundo elemento constituinte do signo.  

Poderíamos dizer, portanto, que o signo é o resultado de um conjunto de relações 

mentais. Existe em cada signo uma idéia ou várias idéias, de acordo com o contexto, 

com a leitura ou com o leitor e seu estado emocional. 

Para Bakhtin, “um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele 

também reflete e retrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou 

apreendê-la de um ponto de vista específico. Todo signo está sujeito aos critérios de 

avaliação ideológica.”28 

Com isso, percebeu-se que o significante e o significado sem a significação que 

o contexto lhes atribui não poderiam responsabilizar-se por uma análise mais 

consistente. Tendo isso em vista, Hjelmslev propõe uma teoria das significações e, nela, 

considera a definição da palavra “signo”, dada pela teoria da linguagem, uma “definição 

tradicional, realista e imprecisa”29. Ele argumenta no sentido de aceitar que um signo 

seja portador de uma significação, opondo-se a um não-signo. Mas, tal base definidora é 

frágil, pois, apesar de as frases, as proposições e as palavras parecerem preencher essa 

condição, estas últimas, contudo, não seriam os signos últimos, irredutíveis, da 

linguagem; elas se deixam analisar em partes que são igualmente portadoras de 

significação (os radicais, os sufixos de derivação e as desinências flexionais).  

Tais “grandezas mínimas”, como ele chama esses elementos portadores de 

significação da palavra, devem ser compreendidas como puramente contextuais, não 

havendo um radical sequer que tenha existência independente. “E, segundo o ponto de 

                                                
28 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem, Ed. Annnablume-Hucitec, São Paulo, 2002, 
9ª. edição, pág. 32. 
29 HJELMSLEV, Louis. Prolegômenos a uma teoria da linguagem, Ed. Perspectiva, São Paulo, 2ª. 
edição, 2006, pág. 49. 
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vista fundamental que adotamos de uma análise contínua à base das funções do texto, 

não existem significações reconhecíveis outras que não as significações contextuais. 

Toda grandeza e, por conseguinte, todo signo, se define de modo relativo e não 

absoluto, isto é, unicamente pelo lugar que ocupa no contexto.”30 

Se quisermos exemplificar essa significação que existe somente por meio de um 

contexto, podemos escolher a palavra “manga” que, tomada isoladamente, pode nos 

remeter a três significados (os mais conhecidos, já que os dicionários trazem outros 

tantos): parte da vestimenta de forma e dimensões variáveis que recobre o braço total ou 

parcialmente; fruto da mangueira e a forma do presente do indicativo do verbo mangar. 

A significação se dará apenas pelo contexto em que o signo se apresentar. 

Pelo fato de concordarmos com esse pressuposto, é que estabeleceremos uma 

distinção entre o significado e a significação, valendo-nos muito mais desse segundo, 

em virtude daquilo que se propõe ao analisar o poema. 

Aliás, ainda considerando a teoria de Hjemslev, parece-nos incontestável a sua 

proposição de que o signo é uma grandeza de duas faces: “para o exterior”, na direção 

da substância da expressão, e “para o interior”, na direção da substância do conteúdo. 

Tal distinção entre a expressão e o conteúdo é fundamental na estrutura da linguagem. 

Partindo dessa afirmação, o teórico propõe que toda a análise de texto deve conduzir, 

desde o primeiro estágio, a uma divisão nessas duas grandezas, a que ele designa como 

“linha da expressão” e “linha do conteúdo”. “Divide-se a seguir a linha da expressão e 

a linha do conteúdo, tomadas separadamente, levando-se necessariamente em conta 

sua interação no interior dos signos. Do mesmo modo, a primeira articulação do 

sistema da língua levará a que se estabeleçam seus dois paradigmas mais amplos: a 

face da expressão e a face do conteúdo.”31 

O que Hjelmslev faz é uma reelaboração do modelo do signo proposto por 

Saussure, explicitando os planos do significante e do significado em quatro estratos, 

dois de substância de dois de forma. 

Toda essa discussão é relevante para nossa tese, uma vez que o método 

fenomenológico de Ingarden propõe, mesmo que num outro plano, uma mesma divisão 

em quatro estratos, os quais poderiam ser realinhados em dois grupos: os de forma, 

contendo o estrato fônico e o estrato das unidades de significação, e os de substância, 

                                                
30 IDEM. Ibidem, pág. 50. 
31 IDEM. Ibidem, pág. 63. 
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contendo o estrato das objetividades apresentadas e o estrato dos aspectos 

esquematizados. 

Diante disso, é válido reafirmar a importância na distinção entre os termos 

significado e significação que, ao que parece, é explorada por aqueles poetas que têm 

consciência do “fazer poético”, como bem orienta Carlos Drummond de Andrade: 

 

Penetra surdamente no reino das palavras. 

Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

Estão paralisados, mas não há desespero, 

há calma e frescura na superfície intata. 

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 

 

(...) 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível que lhe deres: 

Trouxeste a chave?32 

 

A face secreta sob a face neutra deve ser descortinada no estudo da lírica de 

Mafra Carbonieri, não só para entendermos o cordis de sua poética, mas também para 

compreendermos a construção das máscaras. Para tanto, o método fenomenológico, 

baseado na fenomenologia de Ingarden, é que vai nos servir de linha-mestra. 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
32 ANDRADE, Carlos Drummond. Procura da Poesia, in A Rosa do Povo, Círculo do Livro, S.P., 1985, 
págs. 11-12. 
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Biografia 
 
 

 
José Fernando de Mafra Carbonieri nasceu em Botucatu no dia 13 de abril de 

1935 e foi nessa cidade que iniciou seus estudos. Formou-se pela Faculdade de Direito 

de Bauru no ano de 1958 e ingressou no Ministério Público em 1961. Terminou a 

carreira como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Desde muito cedo, manifestou interesse pela literatura, voltando-se a princípio 

para a poesia. Escreveu grande número de poemas em jornais do interior, obtendo em 

1956 o prêmio Octávio Lopes para poesia modernista, da Casa de Cultura de Limeira, e, 

em 1965, o prêmio Governador do Estado. Veio a estrear em livro em 1970, com O 

Canto Furtivo, editado pelo Conselho Estadual de Cultura, do Governo de Abreu Sodré. 

Desse livro constam os poemas premiados e a restante produção poética de Mafra. 

A partir de 1961, ao percorrer várias cidades na função de Promotor Público, 

observou os costumes pelo ângulo do conflito e da crise. Atento à renovação do conto 

brasileiro através de Clarice Lispector e Dalton Trevisan, escreveu suas primeiras 

estórias numa linguagem despojada e direta, embora com fluxos superpostos na 

narrativa. Esses contos lhe valeram outro prêmio Governador do Estado, em 1967, e 

constituíram, depois, um livro com o título Os Gringos. 

Em 1972, Mafra Carbonieri ganhou o primeiro prêmio do V Concurso Nacional 

de Contos do Paraná. No ano seguinte, são publicados os livros de contos Os Gringos e 

Arma e Bagagem. 

Uma pesquisa da Editora Globo apontou Arma e Bagagem entre os melhores 

livros de contos de 1973. 

Em 1977, publica Homem esvaziando os bolsos, livro de contos que, segundo 

João Antônio (autor de Malagueta, Perus e Bacanaço) possui inequívocas qualidades 

de autoria: muito clima, originalidade e marcado tom paulista (paulistano) na 

execução psicológica e, o melhor, a meu ver: certo nojo diante de nosso tempo 

presente.33 

Nos anos de 1997 e 1998, publica três livros de literatura infantil: A Flauta 

Lógica, O Menino de Letras e Absurdo Mundo, com a classificação de Farsa 1, Farsa 2 

e Farsa 3, respectivamente. São livros infantis, numa retomada de Monteiro Lobato e 
                                                
33 As informações e os comentários apresentados tiveram como fonte os prefácios das edições utilizadas, 
bem como as capas e contra-capas das mesmas. 
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Lewis Carroll e que, para o autor, inclui a “infância remanescente”, aquela que ainda 

não se fossilizou no adulto e pode ser estimulada a qualquer tempo pelo jogo da 

sensibilidade e da nostalgia. 

Seu primeiro romance, Motim na Ilha dos Sinos, é também de 1997, o que vem a 

nos mostrar a sua produção intensa nessa época. Em carta ao editor, Mafra afirma que a 

rebelião dos presos na Colônia Correcional da Ilha dos Sinos, numa tarde de janeiro 

de 1997 é apenas um dos assuntos do romance. O tema predominante, quando a 

narração se concentra na ilha, é o aparecimento dos ratos que passam a significar 

dinheiro nas trocas feitas pelos presos. No ano seguinte, 1998, esse romance ganhou o 

Prêmio Octavio de Faria – 40º. Aniversário da UBE- Rio. Alguns anos mais tarde, em 

2005, esse romance receberia o primeiro lugar no Concurso Internacional de Literatura 

promovido pela Associação Il Convívio, em Catânia, na Sicília, Itália. 

Ainda em 1998, é publicado o livro de poemas Cantoria de Conrado Honório 

em que este eu-poético espalha suas letras na pauta de canções reais ou inexistentes 

(...) imaginadas para evocar – nas cordas afiadas – os ritmos do mundo, segundo o 

autor. 

Um ano depois, portanto em 1999, surge o seu segundo livro de poemas – sem 

contarmos os “poemas da juventude” reunidos em O Canto Furtivo. Trata-se de Modas 

de Aldo Tarrento, um eu-poético de Conchal que empresta uma “espontaneidade rude” 

à poesia. 

2001 é o ano em que é publicado o livro seguinte: A Lira de Orso Cremonesi, 

vencedor do 1º. Prêmio Redescoberta da Literatura Brasileira – 2000, promovido pela 

Revista Cult. No ano seguinte, essa lira também seria premiada pela UBE-Rio, em 

comemoração ao 44º. aniversário da entidade, com o Prêmio Cecília Meirelles.  

Carta sobre o Destino e a Urgência, de 2002, recebe, no ano seguinte, Menção 

Especial – Prêmio Walmir Ayala, ainda pela UBE-Rio. 

A produção de Mafra ferve nesses anos e, em 2003, escreve A Lira de Malavolta 

Casadei. Em 2005, essa outra lira receberia a Menção Especial do Prêmio Paulo 

Mendes Campos, igualmente pela UBE-Rio. 

Nesse mesmo ano de 2005, é finalizado o segundo romance de Mafra: O 

Abismo. 

2007 é a vez da poética de Frei Eusébio, na lírica Diálogos e Sermões de Frei 

Eusébio do Amor Perfeito. 
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Morando atualmente na cidade de São Paulo, Mafra Carbonieri continua 

produzindo seus versos e sua prosa já que é um escritor e “sabe que a construção 

permanente de signos não esgota o significado do mundo”.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 CARBONIERI, Mafra. O Abismo, pág. 279. 
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Cantoria de Conrado Honório 

 

 

Desta primeira lírica, escolhemos para nossa análise os poemas Álvaro de 

Campos Revisitado, Alberto Caeiro Revisitado, Carta de Alberto Caeiro e Epígrafe. Os 

três primeiros revelam inequívoca intertextualidade com a obra de Fernando Pessoa e o 

último mostrar-nos-á que essa prática da conversa entre textos, não só com os do poeta 

português, permeia todo o livro. 

 

 

Álvaro de Campos Revisitado 
 
 

A vida me foi dada de presente 

numa indecisa noite de dezembro. 

O vício de viver veio depois 

como o cigarro, o ópio e a mulher. 

 

Eu estava inexistente, ignorado, 

perdido no fundo de qualquer coisa 

sem fundo, quando assim sem mais nem menos 

fui expulso, fui nascido e aqui estou. 

 

Que farei? A pele, papel de embrulho, 

mal esconde que minha vida é vício. 

A vida me foi dada de presente 

 

e todo o meu problema existe nisto: 

na loja em que a venderam erraram o número. 

Preciso ir lá, um dia, e devolver.35 

 
 

                                                
35 Não serão destacados os poemas por meio do itálico em virtude de se apresentarem, em outros poemas 
que não esse, termos já destacados pelo poeta. Caso viéssemos a negritar ou sublinhar tais termos, 
estaríamos promovendo uma alteração, procedimento inaceitável de nossa parte já que há destaque na tese 
para o aspecto visual. 
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O estrato fônico 

 

 

A exploração do estrato fônico-lingüístico corresponde ao levantamento da 

substância física do poema como ato de fala, uma vez que é a sonoridade que lhe dá a 

tonalidade emocional, porque move impulsos invisíveis, sem racionalidade, já que os 

sons, em si mesmos, são irracionais. Dessa forma, esse estrato se relaciona com os 

efeitos emocionais da obra sobre o leitor, que se dá pelo ritmo, a melodia e o 

andamento. 

 A partir disso, analisemos esse estrato no poema. Percebemos a presença 

marcante da vogal “e”. Ela aparece por 62 vezes, 64 se levarmos em conta o título do 

poema. Na primeira estrofe, a sua disposição vertical, fortemente marcada nos três 

primeiros versos, traça uma reta perpendicular à horizontal, indicando a ausência de 

oscilações que poderia estar simbolizando a vida que, segundo o eu-poético, foi-lhe 

dada de presente, como algo certo e peremptório. Ela, a vida, é inexorável, firme, 

diferente da “noite de dezembro”, na qual se fez notar através de um nascimento. 

Observemos que o passar do tempo é “indeciso”, nele, há oscilações que estariam 

perfeitamente marcadas na disposição das outras vogais “e”, espalhadas na estrofe. 

Verifica-se como que um ziguezague habilmente construído a partir da 

ocorrência vertical, como se ela fosse o ponto de partida, como se a ela estivesse ligada 

a ponta desse fio que vai se entrelaçando e termina com a última palavra, oxítona, 

portanto com a última sílaba poética válida, “mulher”, seguida de um ponto-final. A 

presença, agora, dessa vogal se faz em sua forma mais aberta e justamente inserida em 

uma palavra que nos remete à imagem da procriação, portanto, da vida. 

Igualmente sugestiva é a disposição dessa mesma vogal na segunda estrofe que, 

se analisada em conjunto com o primeiro terceto, pode construir a imagem de um semi-

círculo, com um vazio dentro dele, cujo ponto de contato com a horizontal se faz com 

um duplo “ee” e nos remete ao vocábulo “fundo”, também repetido nos versos 6 e 7. 

Esse contato, possivelmente com a realidade, é estabelecido através da palavra “pele” 

que seria, como ele mesmo diz, o papel de embrulho, que é incapaz de esconder o 

conteúdo interno, uma vez que este é o que molda o externo. Ressalte-se, ainda, que a 

concavidade dessa figura geométrica é positiva, de modo que o “presente recebido” foi 

e é útil, pois através dele o eu-poético tem consciência de “ser” e “estar”, o que o deixa 
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satisfeito, uma vez que só se torna vício aquilo que dá prazer. O único “problema”, 

segundo ele, é o fato de o tamanho, a adequação do interno ao externo, não ser o 

adequado. 

 

 

No último terceto, o jogo ziguezagueante se repete sempre numa tentativa de se 

estabelecer uma harmonia na sonoridade marcada pela presença de tal vogal, como se 

dessa harmonia dependesse a perfeita conciliação e, por que não dizer, aceitação, do 

externo pelo interno. 

Aumentando a sugestão sonora da vogal “e”, temo-la acompanhada da 

nasalização marcada pelos fonemas /m/ e /n/ em 16 ocorrências. Vale acentuar que 

somente em cinco ocorrências encontramos essa vogal com o timbre aberto, nas demais, 

ela encontra-se fechada ou, como foi dito, nasalada.  Esse fato nos leva a perceber um 

tom de lamento, de lamúria, de choro mesmo, como se a condição de estar vivendo lhe 

fosse dolorida e ele se mostrasse resignado à aceitação dessa dor. Mostra-se consciente 

disso, mas não age ou reage. O verbo “precisar” remete-nos a uma necessidade, mas não 

urgente, de se alterar uma situação. Essa falta de urgência vem ressaltada pela expressão 

“um dia”. Talvez, a solução não seja “devolver a vida” já que ela é seu “vício”, mas 

alterar as condições para que as notas deixem de soar em desarmonia.  

A segunda vogal com maior ocorrência no poema é a vogal “o” que aparece por 

40 vezes, deixando para terceiro lugar a utilização da vogal “a” com 37 ocorrências. A 

escolha dessa vogal posterior estabelece com a anterior “e” uma alternância na produção 

dos sons, aproximando os versos de uma cantiga triste, cujo tom de lamento é 

intensificado pela presença da vogal “i”, muito bem distribuída ao longo do poema, nas 

suas 35 ocorrências. 

A vida me foi dada de presente 
numa indecisa noite de dezembro. 
O vício de viver veio depois 
como o cigarro, o ópio e a mulher. 
 
Eu estava inexistente, ignorado, 
perdido no fundo de qualquer coisa 
sem fundo, quando assim sem mais nem menos 
fui expulso, fui nascido e aqui estou. 
 
Que farei? A pele, papel de embrulho, 
mal esconde que minha vida é vício. 
A vida me foi dada de presente. 
 
e todo o meu problema existe nisto 
na loja em que a venderam erraram o número. 
Preciso ir lá, um dia, e devolver. 
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Quanto à utilização das consoantes, merece destaque a linguodental sonora /d/, 

com suas 28 ocorrências, o que reforça a idéia de ritmo bem marcado em todo o poema, 

principalmente quando colocada ao lado da labiodental, também sonora, /v/. 

Observe-se a aliteração em: 

 

O vício de viver veio depois 

 

O interessante jogo sonoro faz com o que o plano da expressão complemente o 

plano do conteúdo. Assim, o viver pode ser análogo a uma partitura musical, com as 

notas mais longas simbolizando um estado de acomodação “perdido no fundo de 

qualquer coisa sem fundo” e as notas breves, a uma mudança nesse estado “a vida me 

foi dada de presente”, “fui expulso, fui nascido e aqui estou”. 

Já no que se refere à estrutura frásica, o poema compõe-se de catorze versos, 

divididos em dois quartetos e dois tercetos, tratando-se, portanto, de um soneto. A 

primeira estrofe é composta de dois períodos, um simples e um composto por 

subordinação, estabelecendo, entre as orações desse segundo período, a relação de 

comparação. A oposição masculino/feminino marcada pelos sujeitos de ambos os 

períodos “a vida/ o vício (de viver)”, num surpreendente apelo à sonoridade das 

palavras, inicia o estabelecimento de opostos que percorre todo o poema: 

inércia/movimento; acomodação/reação; interno/externo. 

Os versos, embora brancos, apresentam métrica regular: são decassílabos, à 

exceção do segundo verso do segundo terceto, /na loja em que a venderam erraram o 

número/ que apresenta doze sílabas métricas; um alexandrino, portanto. Nota-se, nele, 

além de sua extensão maior, a recorrência às vogais nasais utilizadas, principalmente, 

nas desinências verbais do pretérito perfeito dos verbos “vender” e “errar” e das 

consoantes alveolares vibrantes sonoras /r/ e /rr/. Tal fato, representado no aspecto 

fônico do poema, leva-nos, no plano do conteúdo, a interpretá-lo como o momento mais 

forte, mais carregado de emotividade, na tentativa de buscar uma justificativa 

transcendental para a dor de viver. 

Essa dor, porém, não surge dele, ou nele, já que, como foi dito, a vida se tornou 

um vício e, portanto, prazerosa. Ela é determinada e intensificada pela dissonância entre 

aquilo que ele é e aquilo que ele deveria ser, de acordo com as regras da sociedade na 

qual ele se inclui – a oposição interno/externo.  
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O poema apresenta, ainda, quanto ao ritmo, o predomínio da alternância binária, 

isto é, as sílabas relevantes sucedem-se espaçadas por uma irrelevante ~ ~´~ ~´~ ~´. 

As pausas, algumas vezes, são de duração longa, marcadas pelo ponto-final, 

como na primeira estrofe em que nos são dadas duas informações a respeito do eu-

poético, as quais, para ele, são de fundamental importância para que possamos 

compreender, ou pelo menos tentar compreender, o seu conflito existencial. 

Outras vezes, são de duração média, marcada por vírgulas, como na segunda 

estrofe que é constituída de um único período, ou por dois-pontos, como na última 

estrofe. Tais pausas concorrem, certamente, para um relativo retardamento do 

andamento da leitura, acentuado pelo questionamento feito no verso 9 e pelo verso 11 

que é uma repetição do primeiro. 

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

 O estrato das unidades de significação, ou estrato semântico, vem imbricado ao 

estrato fônico de maneira indissociável e, segundo Orlando Pires, em seu Manual de 

Teoria e técnica literária, “às funções sugestivas do significado”. 

 Inserem-se neste estrato não só e como é óbvio os significados dos vocábulos e 

a suas combinações, mas também recursos como as conotações, os registros 

valorativos ou a ambigüidade, própria de certas formações verbais, figuras de 

dimensão eminentemente semântica (metáfora, comparação, sinédoque, metonímia, 

oxímoro, etc) e ainda procedimentos de representação como o símbolo e a imagem.36 

A metáfora “minha vida é vício”, no 10º. verso, já insinuada no 3º. –“o vício de 

viver” – sugere uma relação de dependência, da qual o eu-poético tem dificuldades para 

se livrar, pois é algo que lhe dá prazer. A vida, ao ser colocada num mesmo plano com 

outras palavras de valor negativo, acaba incorporando essa dimensão reprovável. Não 

na concepção que temos em oposição à morte, nos pares antitéticos movimento/inércia, 

mas na maneira como esta vida é vivida. Ela é negativa, para os outros que sentem 

necessidade de um padrão, à medida que alguns a vivem sem se importar com 

                                                
36 REIS, Carlos. Texto literário e obra literária. O conhecimento da literatura: introdução aos estudos 
literários, Editora Almedina, Coimbra 1999. 
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convenções, querendo, muitas vezes, mais do que aquilo que lhe foi reservado. No 

penúltimo verso, há a confirmação: “erraram o número” que, associado à “vício”, 

conota a necessidade de “mais vida”, numa ânsia desenfreada de poder usufruir daquilo 

que lhe fora dado de presente. 

No 2º. verso: 

 

(A vida me foi dada de presente) 

numa indecisa noite de dezembro. 

 

 o adjetivo indecisa qualificando noite, numa explícita relação de personificação, 

remete-nos a outra significação – a constante metafísica quanto à origem da vida e 

quanto ao seu significado – que funciona como uma espécie de “matéria-prima” da qual 

se serve o “eu” para fazer a sua poesia. Note-se que a noite tem como correlato 

intencional a escuridão, marcando a ausência de luz, mas nela é que ocorre o surgimento 

da vida. Essa aparente antítese de desfaz num paradoxo na medida em que a tentativa de 

estabelecimento de um começo pressupõe um outro anterior e a oposição claro/escuro se 

dissolve com a utilização do adjetivo indecisa.  

O jogo paradoxal continua na estrofe seguinte quando, antes do presente 

recebido, ou seja, da vida, o eu-poético se vê no “fundo de qualquer coisa sem fundo”. 

Essa intensificação da profundidade em que ele se encontrava faz-nos pressupor a 

existência de um espaço físico, já que fundo é próprio de algo tangível, real.  

No 8º. verso, há uma construção paralelística com dois verbos na voz passiva 

analítica: fui expulso e fui nascido. Nas duas ocorrências, encontramos uma relação de 

passividade expressa pelo verbo em relação ao sujeito. No primeiro caso, o aspecto do 

processo verbal é pontual ou momentâneo e o processo de passividade indica uma ação 

recebida pelo sujeito, uma vez que o verbo expulsar admite tal construção. Já na 

segunda ocorrência, a significação do verbo nascer não denota receptividade nenhuma 

do sujeito, ele indica um fenômeno natural e a sua utilização se faz sempre na forma 

ativa, embora com sentido passivo. Assim, a construção mais comum seria “nasci”, 

classificado sintaticamente como ativo, mas, semanticamente, como passivo. Ora, da 

maneira como esse verbo se nos apresenta, fica duplamente marcada a passividade 

intencional, da mesma forma que o verbo expulsar implica num espaço físico em que 

ele se encontrava anterior ao nascimento. 
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A escolha de um outro vocábulo no 12º. verso também parece contribuir para o 

questionamento da existência: “e todo o meu problema existe nisto:”. O processo de 

duração do verbo existir é longo, diferente, semanticamente, por exemplo, do verbo 

estar. Além do mais, a ação desse verbo, atribuída ao substantivo “problema”, 

personifica esse último, dando a ele uma dimensão extraordinária. 

Por fim, o advérbio “lá”, no último verso, revela-nos um espaço diferente 

daquele em que se encontra o eu-poético: pressupõe um espaço cuja localização é de seu 

conhecimento.  

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 Encontram-se no estrato das objetividades apresentadas as unidades temáticas 

do texto literário, os vectores dominantes do que costuma designar-se como universo 

poético (imaginário, ideologia, mitos pessoais, etc) aquilo que Ingarden designa como 

essencialidades (o sublime, o trágico, o terrível, o grotesco, o sagrado, etc) e de um 

modo geral as entidades que encontramos num universo ficcional ou dramático 

(personagens, espaços, ações, a par naturalmente de elementos ideológico, temático, 

etc).37 

 Disso se abstrai que, da relação semântica, procura-se a sensação de 

realidade, ou seja, os objetos, situações ou eventos do real evocados ou representados 

no texto. Assim, as unidades significativas textuais que nos remetem à realidade e nos 

põem em contato com o encantamento, diante do processo simbiótico que envolve o 

fazer poético, o questionamento existencial e o mecanismo social, são presente, cigarro, 

ópio, mulher, papel de embrulho, loja e venderam que nos remetem diretamente à vida 

em sociedade, a coisas concretas presentes na vida civilizada. Se, por um lado, presente, 

papel de embrulho, loja e venderam conotam inserções positivas dentro da vida grupal 

moderna, inserida, por sua vez, no contexto do capitalismo, tornando o indivíduo peça 

fundamental dentro da engrenagem, por outro, os termos cigarro, ópio e mulher 

apontam para um desvio desse padrão. Desvio esse conotado pela carga semântica 

                                                
37IDEM. Ibidem, pág. 179-80. 
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negativa explícita na palavra vício, presente por duas vezes no poema, que nos remete a 

uma dependência que leva ao consumo irresistível. 

 Essas objetividades apresentadas revelam uma consciência de mundo no qual 

estão presentes alguns valores marcados pelos prazeres físicos e estes, por sua vez, é 

que trazem a sensação do sublime, principalmente representado pelo objeto “ópio” que 

pressupõe a fuga do real por meio de algo oferecido pelo real – o alucinógeno. 

 Presente, papel de embrulho e loja fazem parte de uma situação desse mesmo 

real que marcam a expectativa da descoberta do conteúdo do pacote – pressupostamente 

constituído do papel de embrulho – e da descoberta de outros inúmeros objetos que 

possam estar à disposição na loja em que o presente foi comprado. Todas essas 

objetividades são, geralmente, associadas ao estado da felicidade  

 Uma outra unidade significativa textual de extrema importância no poema é 

dezembro. Poderíamos pensar que, se ele é uma “revisitação” de Álvaro de Campos – e, 

aqui, percebe-se a consciência poética do eu-poético e a marcada intertextualidade – a 

data do “presente dado”, ou seja, “a vida”, seja a do suposto nascimento desse 

heterônimo. De acordo com João Gaspar Simões, essa possível data é 15 de outubro de 

1891. Como, então, interpretar a dimensão temporal “numa indecisa noite de 

dezembro”? 

 Temos aqui uma ruptura com o real, configurando, segundo Ingardem, as 

“essencialidades” do sublime e do sagrado, presentes no poema, criando a impressão da 

presença do real, a qual é possível pela colocação do leitor no interior do mundo 

imaginário. Dezembro nos remete ao nascimento de Cristo, festejado pelo Cristianismo, 

por extensão, conota a esperança, a ressurreição e, com esta última, o pressuposto de um 

outro plano de existência que não o carnal.  

 O caráter imaginário manifesta-se aí com maior clareza através dos versos: (eu 

estava) perdido no fundo de qualquer coisa/ sem fundo(...)/ fui expulso, fui nascido e 

aqui estou/. Neles concebe-se a realidade, marcada pelo concreto (A pele, papel de 

embrulho), apenas como um dos estádios da existência. 

 Segundo Antonio Candido, no nível profundo, a análise de um poema é 

freqüentemente a pesquisa das suas tensões, isto é, dos elementos ou significados 

contraditórios que se opõem, e poderiam até desorganizar o discurso; mas na verdade 

criam condições para organizá-lo, por meio da unificação dialética.38 

                                                
38 CÂNDIDO, Antonio. Na sala de aula, Editora Ática, 8ª. Edição, São Paulo, 2002, pág. 30. 
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 O par antitético existência, conotada pelo adjetivo ignorado no verso 4º. e 

reforçada por outro adjetivo no 5º. verso – perdido (só se encontra perdido aquilo que 

existe), e inexistente (no 4º. verso), paradoxalmente, não se antagoniza; funde-se, 

pacificamente quando evocado pelos termos papel de embrulho e loja. Aquele 

metaforizando explicitamente pele que, por extensão, significa corpo e, portanto, o 

concreto, a existência. Esta representando um estabelecimento comercial, comum às 

sociedades de consumo que, ao estabelecer uma valoração a determinado objeto, acaba 

criando um ponto de contato entre o real e o irreal – o objeto e seu valor. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

É através desses aspectos esquematizados que se configura na obra uma maneira 

de ver, uma cosmovisão específica de um autor e de uma época. Para Ingardem, é 

aquilo de que se fala na obra, o objeto representado nela ou em parte dela.  Neste 

estrato é que se projetam e se reencontram componentes deduzidos dos outros estratos. 

Assim, os versos /como o cigarro, o ópio e a mulher/ perdido no fundo de 

qualquer coisa/ sem fundo (...)/A pele, papel de embrulho/ na loja em que a 

venderam(...)/ evocam uma multiplicidade de pormenores circunstanciais que visam dar 

aparência real à situação imaginária. Com efeito, esses elementos textuais e a 

“veracidade” dos dados constituem uma aparência, a um só tempo visual, auditiva 

(quando estabelecida a relação com o estrato fônico – fundo de qualquer coisa sem 

fundo, sentido como um prolongamento do eco de algo oco – e pele, papel de 

embrulho, sugerindo o som produzido pelo amarrotar do papel ao se envolver algum 

objeto) e palpável, bem como processos psíquicos pertinentes ao eu-poético centrados 

na expressão “minha vida” no 10º. verso. 

A cosmovisão presente no poema deveria ser a o do heterônimo de Fernando 

Pessoa, Álvaro de Campos, cuja indicação vem dada no título Álvaro de Campos 

Revisitado. A relação estabelecida entre o título e a temática é pertinente, pois 

encontramos, na obra deste, referências explícitas ao tema deste nosso poema em 

estudo: 
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Arre! Por não poder agir de acordo com o meu delírio! 

Arre! Por andar sempre agarrado às saias da civilização!39 

 
 
ou então 
 

Não sei se a vida é pouco ou demais para mim. 

Não sei se sinto de mais ou de menos, não sei. 

Se me falta escrúpulo espiritual, ponto-de-apoio na inteligência, 

Consangüinidade com o mistério das coisas, estremeção aos 

ruídos, 

Ou se há outra significação para isto mais cômoda e feliz. 

 

Seja o que for, era melhor não ter nascido; 

Porque, de tão interessante que é a todos os momentos, 

A vida chega a doer, a enjoar, a cortar, a roçar, a ranger, 

A dar vontade de dar gritos, de dar pulos, de ficar no chão, de 

sair 

Para fora de todas as casas, de todas as lógicas e de todas as 

sacadas. 

(...) 

Tenho a alma rachada sob o indicador curvo que lhe toca... 

Que há de ser de mim? Que há de ser de mim?40 

 

“Agarrado às saias da civilização” corresponderia, no poema de Conrado 

Honório, ao “papel de embrulho”, “de tão interessante que é” relacionar-se-ia à “minha 

vida é vício”, o questionamento “Que há de ser de mim?” assemelha-se ao “Que 

farei?” – embora a pergunta de Conrado conote a iniciativa da ação a ser praticada, 

mesmo não se sabendo qual será ela, e em Campos não haja intencionalidade de prática 

de nada e sim uma passividade em relação àquilo que lhe está reservado - estabelecendo 

assim uma visão de mundo centrada na vontade de se aproveitar ao máximo a vida 

                                                
39 PESSOA, Fernando. Poesias de Álvaro de Campos, Ode Marítima, Editora Nova Aguilar, Rio de 
Janeiro, 9ª. Edição, 1984, pág.261. 
40 IDEM. Ibidem, Passagem das horas, pág. 276. 
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através da sintonia com o mundo que ele mesmo ajudou a construir e do qual faz parte. 

Essa sintonia se daria pelo sentir, pelas sensações prazerosas, pelo “delírio” de Campos 

e pelo “ópio” de Conrado; com isso fazendo da vida um “vício” com a “vontade de sair 

de todas as lógicas”. 

Infelizmente, a civilização e, conseqüentemente, as sociedades modernas 

criaram convenções comportamentais que nos impedem de vivermos de maneira 

completa. É angústia de se saberem donos desse “presente”, que é a vida, e a 

impossibilidade de usufruírem dele que faz com que os eus-poéticos prefiram, um, “não 

ter nascido” e, outro, voltar à loja e “devolver” o presente.   

De qualquer maneira, a visão de mundo de ambos é negativa, mas, de forma 

alguma, a vida é vista como negativa. Conrado a considera um “vício”, como já referido 

várias vezes, e Campos a considera “interessante”, tão interessante que chega a “doer”. 

Parece-nos explícito o fato de que o eu-poético do poema em estudo comunga da 

ideologia do heterônimo do poeta português. 

 

 

 

Conclusão 

 

 

 Ao final da análise dessas diversas camadas, cabe reforçar que nenhum dos 

estratos é independente dos outros, a sua eficácia está na estreita conjunção com os 

restantes. 

 Já vimos que o estrato fônico do poema analisado complementa o plano da 

significação, aproximando o texto de um lamento pela impossibilidade de ser feliz. Essa 

impossibilidade é gerada pelo conflito entre o ser e o parecer, marcado pelos versos: / A 

pele, papel de embrulho, / mal esconde que minha vida é vício/. O ser está envolto para 

ter outra aparência que o faça aceito pela sociedade; esse invólucro, porém, esconde mal 

– embora esconda uma parte, o que talvez permita ao eu-poético continuar vivendo – o 

ser que ele realmente é. 

 Importante também é lembrar que o poema se insere em “Cantorias de Conrado 

Honório”, ou seja, o plano sonoro tem relevância capital na construção por se tratar de 
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uma composição feita para ser cantada. A poesia que dela emana deve ser considerada, 

igualmente, no plano rítmico. 

 O plano das unidades de significação se nos apresenta de maneira a, através dos 

elementos textuais, criar desencadeadores de leituras, capazes de revelar os significados 

ocultos. Dessa maneira, loja não tem apenas o significado de “estabelecimento 

comercial onde se expõem e vendem mercadorias”, mas, por extensão, significa a 

geração da vida, que, aqui, é vista como uma mercadoria – por isso o termo “loja”, 

muito mais significativo por ser uma palavra cujos traços semânticos nos remetem ao 

consumismo/capitalismo –, ainda que o eu-poético não a considere como tal. Portanto, 

esse substantivo concreto esconde uma significação mais ampla e abstrata que seria a 

padronização de um tipo de vida, capaz de ser adquirida, desde que para isso se tenha 

condição, estabelecendo-se, com isso, a inserção dentro de um grupo social e a 

classificação daquilo que é correto, como modo de agir, e daquilo que é incorreto, como 

a transposição dos limites da normalidade.    

 No plano das objetividades apresentadas, as referências ao real, no poema, 

aproximam-nos dele, reconhecendo-o coerente dentro daquilo que concebemos como 

mundo. Os termos estão presentes no nosso universo lingüístico e semântico e, por isso, 

conseguimos estabelecer uma ponte de acesso ao imaginário. 

 Um aspecto de importância nesse plano e para a análise deste poema é a 

intertextualidade. A conversa com a poética de Álvaro de Campos é, sem dúvida, o 

elemento de maior importância, fazendo-nos adentrar num contexto em que o conflito 

próprio da dinâmica existencial desse heterônimo se faz presente.  

 Para finalizar, o estrato dos aspectos esquematizados diz respeito à visão de 

mundo do eu-poético que se esforça em reproduzir a visão de mundo de Campos.  

 Dissemos que há correspondência entre essas visões de mundo, mas algo escapa 

da visão de Álvaro de Campos e se torna exclusiva de Conrado Honório. Campos 

questiona essa vida presa à civilização e se, em algum momento, diz que seria preferível 

não ter nascido, não cogita deixar de existir. Em alguns versos de Tabacaria, 

encontramos: 

 

 Vivi, estudei, amei e até cri, 

 E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. 

 Olho a cada um dos andrajos e as chagas e a mentira, 

 E penso: talvez nunca vivesses nem estudasses nem amasses nem cresses 
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 (Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso);41 

 

 Note-se que ele propõe uma outra realidade diversa daquela em que as 

convenções são determinantes. Existe, dentro da poética desse heterônimo, o lamento, 

por diversas vezes, por não se parecer com aqueles que quebram tais convenções, 

mesmo que marginalizados pela sociedade, como os piratas, por exemplo, e não 

conseguir agir como eles: 

 

 Eu pr’aqui engenheiro, prático à força, sensível a tudo, 

Pr’aqui parado, em relação a vós, mesmo quando ando; 

Mesmo quando ajo, inerte; mesmo quando me imponho, débil; 

Estático, quebrado, dissidente cobarde de vossa Glória, 

Da vossa grande dinâmica estridente, quente e sangrenta!42 

 

Já em Conrado Honório, esse lamento é resignado; ele é incapaz de encontrar 

uma saída para esse estado, mesmo que seja ela através da palavra que fere. A única 

solução encontrada é a “devolução” dessa vida. Mas, com a devolução, ele voltaria ao 

estado “inexistente, ignorado” e estaria para sempre “perdido no fundo de qualquer 

coisa sem fundo”. Perdido denota esquecido ou cujo estado é irremediável, portanto, há 

uma carga semântica negativa nesse vocábulo. Esse “devolver”, em vez de “trocar por 

um outro número”, já que alguns aspectos da vida lhe trazem satisfação, revela uma 

personalidade tímida e uma auto-compaixão por não se adaptar a condições que lhe 

foram impostas, ou dadas, e por não ter forças de lutar contra elas. 

A pergunta Que farei? pressupõe um futuro. A resposta só será possível após 

uma reflexão mais ou menos longa. Talvez nunca chegue a ser respondida, já que a data 

dessa “tomada de decisão” é assinalada por “um dia”. Enquanto isso, ele continuará a 

sofrer, pois esse sofrimento o aproxima da reflexão e “existindo” o problema, ele 

também existirá. É a vida, novamente, marcando sua presença. 

  

 

                                                
41 IDEM. Ibidem, Tabacaria, pág. 296-300. 
42 IDEM. Ibidem, Ode Marítima, pág.261. 
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Alberto Caeiro Revisitado 

 

Não sou inteligente. 

Eu não sou nada inteligente. 

 

Que me importa? 

De noite, quando a chuva bate na vidraça, 

e eu acordo, tanto frio, 

entendo sem esforço a chuva e a vidraça, 

o frio, então me agasalho. 

A cantiga de vidro e água, sempre breve enquanto cai 

ao redor de minha noite, atravessa o escuro 

e também me agasalha. 

 

A vida não me fere porque calço sapatos. 

O vento não me arrasta. 

Sei nadar no ar. Nisso não há nenhum mistério. 

Basta mover os pés em cada passo 

no sentido da terra. A terra me agasalha. 

 

Não sou inteligente. 

Se fosse, seria para os outros 

e meu vocabulário logo se gasta. Meu vocabulário 

não tem paciência. 

O poema termina junto com a poesia. 

 

Sim. 

Os livros da biblioteca. 

Pelo menos são mudos. Li alguns 

que me deram mais náusea do que sabedoria. 

Certos poetas dizem com palavras, gravemente, 

que hoje as palavras não servem para dizer nada. 

Eu me agasalho. 
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O melhor lugar da casa é a casa inteira 

com o sol por visita, o silêncio, 

o estalo pressentido da madeira, as cortinas, 

uma aragem de sombra pela sala, 

o cigarro, a certeza do café na copa. 

 

O melhor lugar da casa. Meu olhar, 

quando volta da viagem de ver, retorna a meus olhos 

tão nítido como ao sair de casa. 

 

Os homens trouxeram um pedaço da lua. 

Depois acharam gelo na lua. 

Precisarei disso para conservar o cerebelo? 

Bom proveito. Quanto a mim, 

gosto da lua enquanto longe, atrás da árvore, 

acendendo os ramos e seu gesto. 

Cedo aprendi 

que o melhor da mulher é a mulher inteira. 

Bom proveito. O calor me agasalha. 

 

Não sou inteligente. 

Sei que escrevo mal e pela metade, 

muito depressa, 

desmanchando com a mão o rumo da tinta. 

 

Não passo a limpo. Nem leio. 

O ar que me deixou o peito foi embora. 

Naturalmente. 

Não vou laçá-lo no campo. 

Para que respirar-me? 

Não vejo no espelho os borrões de minha passagem. 
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O estrato fônico 

 

 

 Ao fazermos o levantamento desse estrato, verificamos a predominância da 

vogal “a” no poema. Ela ocorre 213 vezes, na maioria delas com o timbre aberto. Há 

uma verdadeira sonoridade marcada por essa vogal, chegando a aparecer por 9 vezes em 

um único verso: 

 

/que hoje as palavras não servem para dizer nada/ 

 

 Um verso, explicitamente, metalingüístico e altamente sugestivo pela utilização 

predominante dessa vogal média aberta (de nove ocorrências, apenas uma delas é 

nasalada) que insinua a máxima abertura da boca como se, num plano mais profundo, 

esse verso se assemelhasse a uma frase proferida com mais intensidade e contivesse a 

verdade buscada por aqueles que tentam traduzir tudo, inclusive sentimentos, através de 

palavras. 

 Essa intensidade é reforçada pela presença de quatro consoantes oclusivas (/p/ 

/p/ /d/ /d/), ritmadas, momentâneas e explosivas. 

 Digna de nota é a seleção de vocábulos, com mais de uma sílaba, que 

apresentam unicamente a vogal a em sua constituição, como é o caso dos verbos 

agasalha (usado nessa forma por três vezes e em outra conjugado na primeira pessoa do 

singular – agasalho –), arrasta, basta, gasta, nadar, lançar (em lançá-lo), acharam; dos 

pronomes cada e nada (utilizado por duas vezes); dos substantivos palavras 

(aparecendo por duas vezes), casa (com três ocorrências), sala; da preposição para (nas 

suas quatro utilizações) e do advérbio atrás. 

 A segunda vogal mais utilizada no poema é a anterior ou palatal “e” a qual se 

apresenta em 176 ocorrências, seguida pela posterior ou velar “o” com 168 inserções. 

Quanto ao timbre, essas duas vogais apresentam-se na maioria das vezes fechadas ou 

reduzidas e a nasalização incorpora o aspecto rítmico, dando às palavras uma duração 

maior, na intenção de capturar o aspecto semântico que delas emana. Veja-se o caso, 

por exemplo, do verso: 

 

/A cantiga de vidro e  água, sempre breve enquanto cai/ 
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 Essa seqüência /sempre breve enquanto cai/ reproduz, no plano da expressão, da 

sonoridade, o plano do conteúdo: o som dos pingos da chuva ao baterem na vidraça. 

Esse verso pode ser dividido em duas unidade métricas menores, ou seja, dois versos de 

sete sílabas, duas redondilhas: /A cantiga de vidro e água/ e /sempre breve enquanto 

cai/. Na primeira unidade, somos informados sobre aquilo que produzirá o som; na 

segunda, este é capturado em sua duração. As oclusivas /p/ /b/ /k/ e /k/ (de enquanto e 

cai) reproduzem os pingos a se chocarem contra o vidro, marcados também pelo 

encontro consonantal inseparável “pr" e “br". A nasalização de algumas vogais aí 

presentes, /em/ /em/ /an/ exploram a repetição desse som. A sua duração é breve, mas 

ele é repetido enquanto houver chuva.  

 Já as consoantes vibrantes /r/ brando ou /R/ forte ou múltiplo fazem-se notar em 

92 ocorrências no poema, as quais, unidas aos sons alveolares /s/ /c/ /ç/ surdos e /s/ /z/ 

sonoros em 87 vezes, reconstroem ora o sussurro do vento ao passar pelo eu-poético, 

uma vez que este não se deixa arrastar por aquele, ora o som de um lamento (negado por 

ele) pela impossibilidade de se admitir inteligente mesmo no condicional: 

 

 O vento não me arrasta. 

 Sei nadar no ar. Nisso não há nenhum mistério. 

 Basta mover os pés em cada passo 

 no sentido da terra. (...) 

 

 Não sou inteligente. 

 Se fosse, seria para os outros 

 e meu vocabulário logo se gasta. Meu vocabulário 

 não tem paciência. 

 

 Na 6ª. e 7ª. estrofes, a referência à casa faz ecoar uma mistura de sons, que estão 

presentes nela, evocada pelos fonemas /s/, /z/, /r/ e /v/. Ressalte-se que a 6ª. estrofe 

contém o mais longo período do poema de maneira que podemos perceber esses sons e 

as imagens simultaneamente, acompanhando o olhar do eu-poético à semelhança de 

uma câmera cinematográfica.   

 

 



 

 

66 

O melhor lugar da casa é a casa inteira 

com o sol por visita, o silêncio, 

o estalo pressentido da madeira, as cortinas, 

uma aragem de sombra pela sala, 

o cigarro, a certeza do café na copa. 

 

O melhor lugar da casa. Meu olhar, 

quando volta da viagem de ver, retorna a meus olhos 

tão nítido como ao sair de casa. 

 

 O primeiro período da 7ª. estrofe –  O melhor lugar da casa. –  retoma o sujeito 

da estrofe anterior sem, contudo, apresentar verbo. Trata-se de uma frase nominal que 

reforça a afirmação contida no predicativo do sujeito: a casa inteira.  

 Construção semelhante é encontrada no segundo verso da 5ª. estrofe: Os livros 

da biblioteca.: 

Sim. 

Os livros da biblioteca. 

Pelo menos são mudos. (...) 

 

  Dessa vez, porém, a ausência do verbo não marca a ocorrência de um zeugma ou 

de uma elipse, mas sim uma espécie de imagem trazida à lembrança, o objeto em si, não 

a circunstância ou o conceito.  

 No aspecto estrutural, o poema é composto por 54 versos divididos, de maneira 

irregular, em dez estrofes. São versos livres e brancos, muito próximos do prosaísmo, 

chegando mesmo a apresentar expressões da coloquialidade como Bom proveito, 

presente por duas vezes. 

 Finalmente, merece destaque a utilização constante da negativa, quer marcada 

pelo advérbio de negação não, quer pelos pronomes indefinidos nada e nenhum ou 

ainda pela conjunção nem. São doze ocorrências desse advérbio; treze se contarmos a 

conjunção aditiva “nem” que o retoma implicitamente (também não). 
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O estrato das unidades de significação 

 

 

O aspecto indissociável dos estratos permite-nos iniciar o estudo deste estrato 

das unidades de significação com o gancho deixado no estrato fônico: o caso das 

negativas. 

A primeira estrofe é composta de dois versos e o advérbio não ocorre em ambos. 

 

Não sou inteligente. 

Eu não sou nada inteligente. 

 

Primeiramente, através de uma frase declarativa negativa: Não sou inteligente, 

reforçada no segundo verso que encerra uma figura de pensamento com uma construção 

litótica, em que ocorre uma afirmação branda por meio da negação do contrário: Eu não 

sou nada inteligente. 

 Observe-se que, no primeiro verso, o sujeito vem elíptico, marcado unicamente 

através da desinência verbal, fato que deixa de acontecer no segundo verso em que o 

pronome pessoal eu vem revelando o sujeito que se mantinha oculto, numa atitude 

enfática, a fim de que não restem dúvidas a respeito do ser de quem é feita uma 

afirmação. 

 A ênfase também é dada na utilização do pronome indefinido nada que, ao ser 

incluído dentro desse contexto de negativas, não dá margem a que se questione o grau 

de inteligência do eu-poético. Eu não sou nada inteligente equivaleria à Eu sou néscio, 

tolo. Essa constatação, porém, não o preocupa porque o seu “entendimento” do mundo 

não fica prejudicado pela falta de inteligência. 

 Há uma bela relação figurativa na segunda estrofe: A cantiga de vidro e água 

(...), atravessa o escuro e também me agasalha. Podemos interpretar como uma relação 

sinestésica (abarcando uma outra metafórica), visto haver o cruzamento de duas 

sensações distintas: a audição e o tato, se considerarmos o agasalha como uma proteção 

ao frio referido no terceiro e no quinto verso dessa estrofe. Esse vocábulo, contudo, 

metaforicamente, ao conotar proteção, personifica a cantiga, capaz de trazer conforto 

àqueles que para ela atentam.  
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 Há um correlato intencional marcado pelos termos vidro, água e atravessa, uma 

vez que a transparência é uma das características do vidro e da água e ela é estendida 

para a cantiga que, por sua vez, é constituída por esses dois elementos.   

 A personificação continua na estrofe seguinte: A vida não me fere(...). O verbo 

ferir, embora pudesse ser interpretado em sentido figurado, é usado, neste verso, 

denotativamente, uma vez que há uma oração explicativa (não se tratando de uma 

causal) a seguir que forma com ela um período composto por coordenação: porque 

calço sapatos. Os elementos que compõem essa explicação pertencem ao nosso mundo 

concreto e nos fazem perceber um certo tom de ironia e até mesmo de sarcasmo – note-

se que ela, a vida, se posiciona debaixo de nossos pés, o homem a pisa e ela o machuca. 

A solução mais simples, para não padecermos, seria usar sapatos, agasalhar os pés. 

 Em Os livros da biblioteca. /Pelo menos são mudos., a personificação continua a 

ser utilizada. Nesses versos, o uso de pelo menos introduz uma característica, deixando 

subentendida a existência de uma escala com outras características mais fortes, uma vez 

que esse tipo de operador só se combina com argumentos de valor positivo. Apesar da 

mudez desses livros, fica implícita uma conotação positiva deles. 

 Atentando para o verso /O melhor lugar da casa é a casa inteira/, notamos que, 

paralelisticamente, ele é retomado no penúltimo verso da 8ª. estrofe: /que o melhor da 

mulher é a mulher inteira/, estabelecendo uma relação de proximidade entre esses dois 

termos casa/mulher. Assim sendo, as características atribuídas à casa podem, por 

extensão, gravitar em torno da mulher: o sol por visita corresponderia à luz, à claridade 

trazida pela mulher, a sua presença “clareando” o ambiente; o silêncio seria um aspecto 

do comportamento; o estalo pressentido da madeira, as atitudes próprias já previstas 

anteriormente; as cortinas referindo-se ao concreto, à ornamentação, à roupagem; uma 

aragem de sombra pela sala relaciona-se às sensações, àquilo que é percebido através 

dos sentidos; o cigarro e a certeza do café na copa estariam ligados ao aspecto concreto 

do prazer. 

 O último verso da 9ª. estrofe, /desmanchando com a mão o rumo da tinta/, 

conota o ato de escrever. Ela, a tinta, teria um rumo próprio, já pré-determinado o qual o 

eu-poético não respeita, ou não aceita, ou, ainda, não é capaz de respeitar por não ser 

inteligente, fato que o leva a escrever mal. Na verdade, a relação entre essas duas 

constatações se fecha num círculo vicioso: ele não é inteligente, por isso escreve mal e 

ele escreve mal porque não é inteligente. A única solução encontrada por ele é não rever 
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aquilo que escreve comparando a sua produção ao ar que lhe deixa o peito e que não 

precisa ser analisado. 

 O uso do verbo respirar como pronominal, justifica, de certa forma, a 

inexorabilidade do caráter definitivo na realização de qualquer ato que, para o eu-

poético, tem um fim em si mesmo, não havendo, em hipótese alguma, o retorno.  

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 Quanto a este estrato, podemos perceber que o universo poético gira em torno 

dos elementos que marcam, na natureza, a percepção do mundo concreto, ou seja, a 

chuva, o sol, a terra, o frio, o vento, a noite. Esses elementos são vistos como inerentes 

à consciência de estar existindo. Note-se que se estabelece uma diferença entre a 

consciência perceptiva do mundo, da qual não se exige raciocínio, e a reflexiva, que se 

vale da capacidade intelectual na avaliação de alguns fatos que se apresentam no dia-a-

dia. 

 A ausência dessa capacidade reflexiva, que não impede o eu-poético de entender 

as coisas e nem o torna inferior aos que a possuem, vem confirmada no 3º.verso: /Que 

me importa?/ Essa pergunta, para a qual não se espera resposta, pois ela já vem 

formulada de maneira a não admiti-la, marca o desdém por aqueles que consideram as 

diferenças.  

 A sensação de realidade é reforçada através do termo “agasalha”. Esse 

representante nos dá a conhecer, através da imitação, o representado. Nas palavras de 

Ingarden: “É um dar a conhecer algo diferente do elemento representante, em que o 

representante imita o representado, oculta-se a si mesmo como representante para se 

mostrar ao mesmo tempo como pretensamente representado e assim trazer, por assim 

dizer, da distância o outro que de fato apenas representa e deixá-lo a ele mesmo falar 

na sua própria figura.”43 

 O verbo agasalhar, usado por cinco vezes no poema, significa aquecer-se, 

abrigar-se, mas também tem sentido figurado de guardar no íntimo, nutrir, alimentar. 

                                                
43INGARDEN, Roman.  Op. cit., p.267. 
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Etimologicamente, tem origem germânica e significa “companheiro”.44 É nesses últimos 

sentidos que se pode buscar a relação com o representado.  

 As ocorrências: (eu) me agasalho (7º. verso); (A cantiga de vidro e água) me 

agasalha (10º. verso); A terra me agasalha (15º. verso); Eu me agasalho (27º. verso); O 

calor me agasalha (44º. verso), embora possam ser entendidas figurativamente como 

transmissão ou recebimento de calor, de conforto (uma vez que se fala de frio, chuva, 

vento, nas três primeiras ocorrências), também nos levam a um outro plano de 

entendimento em que esse termo pode ser entendido como tornar-se menos triste, 

reconfortar-se.  

 Mas, reconfortar-se de quê? Certamente, da tristeza que o invade por não ser 

inteligente e, com isso, não poder refletir sobre o que está ao seu redor e que faz parte 

da existência e, por extensão, se faz parte dela, é ela. Essa existência, ou melhor, a 

reflexão sobre ela e o conseqüente julgamento dentro de padrões estabelecidos pela 

sociedade – já que o “ser inteligente” é um rótulo – está baseada naquilo que está fora 

do eu-poético, ou seja, ou outros, como está explícito no 17º. verso: Se fosse, seria para 

os outros.  

 A tristeza, contudo, por ser uma palavra, e “as palavras não servem para dizer 

nada ”, e por derivar do fato de ele não se inserir dentro do mundo inteligente – ao 

ignorante é destinado um sentimento de pena, de dó, e, conseqüentemente, de 

inferioridade – ao qual ele não dá importância ( Que me importa? No terceiro verso), 

paradoxalmente, deixa de existir ou, pelo menos, não o atinge, uma vez que ele está 

agasalhado, protegido por aquilo que existe na natureza, sem cobrar explicações de sua 

existência, limitando-se ao “sentir”. 

 Encontramos, aqui, a relação de companheirismo, de troca, entre o eu-poético e 

o mundo perceptível: aquele se limita a sentir o que este lhe proporciona e os dois 

caminham lado a lado sem conflitos. 

 A metalinguagem nos revela a consciência do “fazer poético” e da necessidade 

das palavras, vistas aqui como peças de uma engrenagem capaz de produzir aparências 

que, às vezes, destoam da essência. Elas devem ser captadas no momento mesmo em 

que são produzidas, daí a sua beleza. A forma fixa – o poema – é moldada pela poesia 

que dela irrompe:  

 

                                                
44 HOUAISS, Antônio. Dicionário da Língua Portuguesa, Editora Objetiva, Rio de Janeiro, 2001, 1ª. 
Edição, pág. 112.  



 

 

71 

O poema termina junto com a poesia. 

 

 Desse verso, destaca-se o verbo termina numa alusão ao caráter finito das coisas, 

complementado, na 10ª. estrofe, pela pregação da inutilidade de retomada ou de 

aproveitamento daquilo que passou ou findou. Essa retomada ou esse aproveitamento 

exigiriam reflexão sobre o que acabou, resultando numa tentativa racional de 

interpretação, capaz de anular o que foi captado pelos sentidos que, segundo o eu-lírico, 

é forma mais verdadeira de expressão: Não passo a limpo. Nem leio./ O ar que me 

deixou o peito foi embora./ Naturalmente./ Não vou laçá-lo no campo./ Para que 

respirar-me?  

 Interessante é notarmos a presença do termo “espelho” no último verso dessa 

mesma estrofe. Esse representante nos remete a um representado que ultrapassa a 

significação do objeto. Quando nos deparamos com o verso: /Não vejo no espelho os 

borrões de minha passagem/, podemos entender denotativamente como a 

impossibilidade de captação, pelo espelho, da imagem do movimento realizado. A 

passagem não deixa vestígios e, se deixa, esta não fica gravada, simplesmente se perde. 

 Por outro lado, cabe-nos inserir o verso no contexto do poema e entendê-lo 

como uma confirmação da consciência da falta de importância atribuída, pela sociedade, 

às pessoas que não se deixam moldar pela modernidade. O espelho seria o molde, o 

exemplo, o corpo maior onde estariam inseridas as qualidades a serem copiadas, 

imitadas. A passagem do eu-poético por esse espelho nada deixou, mesmo porque essa 

passagem nem chegou a ter marcas, apenas borrões. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 A cosmovisão do eu-poético representada neste poema nos aproxima, como o 

próprio título já sugere, do sensacionismo de Alberto Caeiro e, de uma certa forma, de 

toda a poesia de Fernando Pessoa. Esse heterônimo tem o seu universo poético 

alicerçado na importância das sensações para a apreensão do mundo. 
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 Aqui, encontramos, já no estrato fônico, a valorização dessas sensações – ligadas 

à intuição – e, no caso específico desse estrato, ao ritmo – em detrimento das idéias – 

ligadas à inteligência, à lógica, à razão. 

 Um exemplo desse postulado estaria na 8ª. estrofe: 

 

Os homens trouxeram um pedaço da lua. 

Depois acharam gelo na lua. 

Precisarei disso para conservar o cerebelo? 

Bom proveito. Quanto a mim, 

gosto da lua enquanto longe, atrás da árvore, 

acendendo os ramos e seu gesto. 

 

 Nela, o eu-poético valoriza a relação homem X mundo exterior quando essa 

ocorre num plano de aceitação mútua, sem questionamentos, sem a necessidade de 

reflexão para tal aceitação e, por que não dizer, sem a codificação através de palavras 

que serviriam para elaborar em nossa mente uma consciência do real. 

 Numa ampliação dessa concepção da relação do homem com o mundo natural 

que o cerca, encontramos esse mesmo homem diante da sociedade que valoriza a 

palavra, a lógica e o raciocínio, relegando a um plano sem importância aqueles que não 

fazem uso dessas faculdades, ou, como no caso do eu-poético, que tem consciência 

delas, que as utiliza de maneira diferente, sem se dar conta disso, uma vez que, ao dizer 

por diversas vezes no texto Não sou inteligente, ele está se valendo de um processo da 

lógica que é o procedimento a partir do qual determinamos as condições para que uma 

proposição seja considerada verdadeira (ou falsa). 

 Note-se também, dentro desse estrato dos aspectos esquematizados, a 

consciência da finalidade pragmática da arte, no caso, a literatura, o verso. Em /Sei que 

escrevo mal e pela metade/, a metalinguagem nos remete à necessidade de, de uma 

maneira – com a clareza e dentro das normas ditadas pela sociedade – ou de outra – 

esboçando, tentando construir uma visão de mundo alternativa – tornar a humanidade 

autoconsciente da realidade que a cerca. 

 Na 5ª. estrofe, percebemos um tom irônico na utilização de um advérbio: 

gravemente. 
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Certos poetas dizem com palavras, gravemente, 

que hoje as palavras não servem para dizer nada. 

 

 Essa ironia bem marcada menospreza aqueles poetas que se preocupam em 

utilizar um vocabulário, através do qual ganhem o estatuto de poeta – já que seu 

instrumento de trabalho é a palavra –, mas que acreditam que este é impreciso para 

transmitir aquilo que desejam. Essa crença, porém, não é suficiente para que eles 

alterem esse procedimento, para que eles partam em busca de outros instrumentos que 

façam com que seus leitores sintam, intuam a arte. 

 O eu-poético, por não se adaptar a esse comportamento, não pode ser 

considerado inteligente: 

 

Se fosse, seria para os outros 

e meu vocabulário logo se gasta. Meu vocabulário 

não tem paciência. 

 

 Finalmente, a utilização de um pronome na segunda estrofe nos remete a um 

plano de significado mais amplo: 

 

A cantiga de vidro e água, sempre breve enquanto cai 

ao redor de minha noite, atravessa o escuro 

e também me agasalha. 

 

 Quando, ao substantivo noite, vem associado o possessivo minha, sabemos que 

não se trata apenas do tempo que transcorre entre o ocaso e o nascer do sol45, mas seu 

significado se amplia e passa a designar um período da existência do eu-poético 

marcado por um estado de dor, desesperança ou tristeza, ou ainda, ao estado em que 

predomina a ignorância, uma vez que ele diz por diversas vezes que não é inteligente. 

 A partir disso, o vidro no qual a chuva bate pode significar a redoma na qual ele 

se encontra protegido; daí o termo agasalha. Essa proteção é transparente o que lhe 

possibilita enxergar o que há fora dela, mas, ao mesmo tempo, manter-se distante e 

                                                
45 HOUAISS, Antônio. Op. cit. pág. 2023. 
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alheio ao externo que não lhe interessa. A utilização, por duas vezes, da frase optativa 

Bom proveito, justifica essa visão. 

 

Conclusão 

 

 

 Em Fernando Pessoa, encontramos a seguinte colocação: 

 

 A arte que vive primordialmente do sentido direto da palavra chamar-se-á 

propriamente prosa, sem mais nada; a que vive primordialmente dos sentidos indiretos 

da palavra – do que a palavra contém, não do que simplesmente diz – chamar-se-á 

convenientemente literatura; a que vive primordialmente da projeção de tudo isso no 

ritmo, com propriedade se chamará poesia.46 

 

 Encontramos aí, não só a orientação de nossa análise fenomenológica através 

dos quatro estratos, como também a concepção de poesia que o eu-poético do poema em 

estudo tem. Ele diz que as palavras não servem para dizer nada, mas se vale delas para 

poder expressar os seus sentimentos. 

 Poderíamos interpretar esse aparente paradoxo valendo-nos, novamente, da 

concepção de arte de Fernando Pessoa, uma vez que tal poeta parece nortear a produção 

de Conrado Honório, uma máscara de Mafra Carbonieri. Para Pessoa, em todas as 

atividades sociais superiores há dois processos. Assim também na arte. 

 Há uma que domina captando. É a arte segundo Aristóteles, que se baseia 

naturalmente na idéia de beleza, porque se baseia no que agrada, baseia-se na 

inteligência, porque se baseia no que, em geral, é compreensível e por isso agradável. 

E há outra que domina subjugando.(...) A segunda (...) baseia-se na sensibilidade, 

porque é a sensibilidade que é particular e pessoal em nós que dominamos (...) e 

baseia-se na unidade espontânea e orgânica, natural, que pode ser sentida ou não 

sentida, mas que nunca pode ser vista ou visível, porque não está ali para se ver.47 

 Eis aí porque o eu-poético não se considera inteligente: o poema que sai de 

dentro dele não é inteligente, por isso não agrada aos outros. A idéia de beleza, tem-na 

de maneira diferente da dos outros. E essa sua concepção orienta todo o seu viver uma 

                                                
46 PESSOA, Fernando. Alguma prosa, org. Cleonice Berardinelli, Ed. Nova Fronteira, RJ, 5ª. ed. pág.97. 
47 IDEM. Ibidem, pág. 92. 
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vez que é belo aquilo que se apresenta como é, sem a interferência do homem que busca 

a todo momento interpretar e alterar o que está diante de si. 

 Por se tratar de uma revisitação de Alberto Caeiro, a visão de mundo que se 

apresenta é a desse heterônimo. 

 Em Conrado, lê-se: 

 

Meu olhar, quando volta da viagem de ver, retorna a meus olhos 

tão nítido como ao sair de casa. 

 

 Em Pessoa, encontramos: 

 

O meu olhar é nítido como um girassol.48 

 

 Outra conversa que se estabelece entre os dois poemas seria com relação ao 

desprezo pela racionalidade com que é visto pelas pessoas “graves” os aspectos da 

natureza. 

 No 1º. verso da segunda estrofe, no poema de Conrado Honório, encontramos, 

como foi referido neste estudo, um questionamento, com desdém pelo rótulo de não-

inteligente: Que me importa? 

 

 Na 8ª. estrofe: 

 

Os homens trouxeram um pedaço da lua. 

Depois acharam gelo na lua. 

Precisarei disso para conservar o cerebelo? 

Bom proveito. Quanto a mim, 

gosto da lua enquanto longe, atrás da árvore, 

acendendo os ramos e seu gesto. 

 

 Em O Guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro, lê-se: 

 

                                                
48 PESSOA, Fernando. Poemas completos de Alberto Caeiro, O Guardador de rebanhos, Ed. Nova 
Aguilar, Rio de Janeiro, 9ª. Edição, 1984, pág.138. 
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Terá a terra consciência das pedras e plantas que tem? 

Se ela a tiver, que a tenha... 

Que me importa isso a mim? 

Se eu pensasse nessas cousas, 

Deixaria de ver as árvores e as plantas 

E deixaria de ver a Terra,(...)49 

 

 Assim como Caeiro, Conrado é um poeta para quem o viver pleno decorre da 

adesão espontânea do homem às coisas tais como são e também da capacidade de fruí-

las de maneira despreocupada. Todavia, diferentemente desse heterônimo, encontramos 

em Conrado um tom triste, quase melancólico, motivado pela consciência de seu 

isolamento que pode ser notado na utilização, conforme foi dito, do possessivo “minha” 

acompanhando o substantivo noite. 

 A inutilidade da tentativa de reflexão sobre si mesmo pode ser vislumbrada no 

penúltimo verso: Para que respirar-me? 

 O eu-poético não vai “laçar no campo” o ar que deixou seu peito. Ora, esse ar, 

mesmo que por alguns instantes, foi o responsável pela manutenção de sua vida e está 

impregnado dela, portanto, contém-na. Ao não querer “respirar-se” ele está aceitando a 

passagem natural das coisas, sem a necessidade do retorno, mas também está indicando 

a possibilidade de essa vida ter-lhe deixado, não necessariamente a vida em oposição à 

morte, mas o fôlego capaz de fazê-lo lutar por aquilo que considera correto ou 

questionar a cultura dominante. 

 Como há a ausência, a falta de algo dentro de si, ele recorre aos agasalhos, que 

permeiam todo o poema e que lhe dá a sensação de proteção.   

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 IDEM. Ibidem, pág. 156 
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Carta de Alberto Caeiro 

 

Meus versos não têm comigo nenhum compromisso 

e não são mensageiros de minha mensagem. 

 

As folhas que saem das árvores, por exemplo, 

verdes ou secas, 

dizem ao vento algum recado das árvores? 

E as chuvas? 

Já molharam a terra com mensagens de nuvem? 

 

Se meus versos às vezes falam alto 

como a tempestade, 

ou rezam por vozes aconchegadas 

como os passos do orvalho numa haste, 

não é porque eu odeie ou ame, 

e sim porque existe a tempestade falando alto, 

e o orvalho canta suavemente 

na sombra das folhas. 

 

Eu ficaria muito triste 

se meus versos contrariassem a natureza 

e tivessem mensagem. 

Eu ficaria muito doente se, uma noite, 

cansado de escrever, 

surpreendesse a mensagem de meus versos 

nos cafés, entre copos de cerveja, 

na boca de homens que só sabem não entender nada. 

 

Odiar e amar são sentimentos de sangue. 

Eu preciso de todo o meu sangue para viver. 

Não vou agora derramá-lo na rua. 
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O estrato fônico 

 

 

 A palavra é, numa só unidade, três coisas distintas – o sentido que têm, os 

sentidos que evoca, e o ritmo que envolve esse sentido e estes sentidos.50 

 Esse ritmo corresponde ao estrato fônico que estudaremos e que tem um papel 

extremamente importante neste poema. Lembremos, mais uma vez, que o livro em 

estudo abriga poemas que fazem parte de uma “cantoria” de Conrado Honório, portanto 

a musicalidade, a sonoridade deve ser conseguida através da utilização da palavra 

precisa, exata. 

 Sendo assim, as vogais “a” e “e”, principalmente esta última, destacam-se 

sobremaneira no poema. A primeira apresenta 96 ocorrências e a segunda aparece 115 

vezes. Tal fato merece destaque uma vez que encontramos no texto 161 palavras, 

incluindo-se o título, o que nos leva a concluir que tal vogal anterior marca a sua 

presença em 70% do poema. Ou seja, a cada dez palavras, sete estão envolvidas por esse 

manto diáfano que envolve os sentidos. 

 Em um único verso, composto de apenas seis palavras, a vogal “e” aparece por 

nove vezes e, quase sempre, nasalada: 

 

surpreendesse a mensagem de meus versos 

 

 Aliás, a estrofe em que se encontra tal verso é a que possui maior intensidade 

rítmica associando o plano do conteúdo ao plano da expressão. Os dois longos períodos 

que o compõem iniciam-se com o pronome pessoal de primeira pessoa “eu” seguido do 

verbo “ficar” no futuro do pretérito – indicando a condicionalidade do estado, num 

processo durativo – acompanhado do advérbio de intensidade “muito” que, por sua vez, 

está modificando o adjetivo que o segue – na primeira ocorrência “triste” e, na segunda, 

“doente” –. 

 Subordinadas a essas orações principais, ligam-se orações condicionais iniciadas 

pela conjunção “se”. Tanto o predicativo da primeira oração principal como o da 

segunda – triste e doente – conotam um estado de dor, de insatisfação, de melancolia. 

                                                
50 PESSOA, Fernando.  Alguma Prosa, org. Cleonice Berardinelli, Ed. Nova Fronteira, R.J., 5ª. Ed. pág. 
96. 
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Esse estado surge recriado na utilização das vogais a, e, i, das consoantes nasais /m/ e 

/n/ e das linguodentais t e d. Tal jogo sonoro reproduz, através do plano da expressão, 

um tom lamurioso, muito próximo ao de uma ladainha.  

 Essa ladainha, ainda com referência à presença da vogal “e”, que aparece por 43 

vezes nesta quarta estrofe do poema, vai se intensificando, numa gradação ascendente, 

do primeiro verso ao último. Há duas ocorrências dela no primeiro verso, que passam a 

5 no segundo, terceiro e quarto versos, reduzem-se para 4 no quinto verso, evoluem, 

novamente para 9 no verso seguinte, terminando os dois últimos versos com 6 e 7 

ocorrências. A visualização desse esquema vocálico, como poderíamos chamar, 

associado à cadência, muitas vezes regular, alternando uma seqüência de duplos e 

triplos “es”, parece ser necessária para uma melhor compreensão: 

    

 

Eu ficaria muito triste 

se meus versos contrariassem a natureza 

e tivessem mensagem. 

Eu ficaria muito doente se, uma noite, 

cansado de escrever 

surpreendesse a mensagem de meus versos 

nos cafés, entre copos de cerveja, 

na boca de homens que só sabem não entender nad 

 

 Esse ritmo binário, marcado pela presença de duas vogais iguais, continua a ser 

observado quando analisamos a presença da vogal “a” na mesma estrofe. Ela aparece 

por 23 vezes e, de tal maneira simétrica, que vale a sua representação gráfica:     

 

ficaria muito triste 

se meus versos contrariassem a natureza 

e tivessem mensagem. 

Eu ficaria muito doente se, uma noite, 

cansado de escrever 

surpreendesse a mensagem de meus versos 

nos cafés, entre copos de cerveja, 

na boca de homens que só sabem não entender nada 
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 Chama-nos a atenção o fato de a seqüência de “es” iniciar-se da esquerda para a 

direita e a seqüência de “as” vir em sentido oposto. É como se a extremidade do 

segundo verso, composta pelas palavras “a natureza” penetrasse o início desse mesmo 

verso, formado pelas palavras “meus versos”. Num plano de representação, podemos 

entender que a natureza é que determina o comportamento dos versos. Essa mesma 

vogal “a” aparece em palavras que, de certa maneira, marcam a sujeição e aceitação do 

interior e que conotam uma ligação com o mundo físico, concreto, diferente do “sentir”. 

Essas palavras são: cafés, cerveja, boca, levando à negação maior com a palavra nada. 

A fronteira entre o mundo sensível e o mundo racional se faz através da palavra 

mensagem, em que a vogal “a” aparece na sílaba intermediária, mostrando-nos a 

necessidade do reconhecimento do mundo concreto para se atingir um plano mais 

elevado em que a compreensão da natureza nos leva ao entendimento de nossa essência. 

 A harmonia que deve haver entre os versos e a natureza vem demonstrada na 

terceira estrofe do poema em estudo. Nela, há um número igual de ocorrências dessas 

duas vogais: são 29 “as” e 29 “es” entremeando-se de maneira a se complementarem:    

 

 versos às vezes falam alto 

como a tempestade, 

ou rezam por vozes aconchegadas 

como os passos do orvalho numa haste, 

não é porque eu odeie ou ame, 

e sim porque existe a tempestade falando alto, 

e o orvalho canta suavemente 

na sombra das folhas 

  

 Note-se que há um longo verso, composto por 7 “es” e 5 “as”, / e sim porque 

existe a tempestade falando alto/ que justifica o fato de os versos falarem alto, 

informação que vem comprovar o caráter de dependência destes em relação à natureza. 

 Quanto às consoantes, merece destaque a presença da sibilante /s/ em 76 

ocorrências e das nasais /m/ e /n/ em 88 vezes. O efeito sonoro reforça o tom 

confessional, uma vez que o sussurro é próprio desse tipo de prática. Por sua vez, a 

melopéia construída sobre as nasais aproxima-nos, novamente, da ladainha, habilmente 

construída com o prolongamento dos sons, como vemos já no primeiro verso: 
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Meus versos não têm comigo nenhum compromisso 

 

 Os períodos longos compõem a estrutura frásica do poema. A primeira e a 

terceira estrofes são compostas por um único período. Esta última composta por várias 

orações predominantemente subordinadas e paralelísticas: 

 

Se meus versos às vezes falam alto  como a tempestade 
( or. sub. adv. condicional)   (or. sub. adv. temporal) 

ou 

(Se) rezam por vozes aconchegadas como os passos do orvalho numa 

haste 

 

não é  

 

 porque eu odeie    (ou ame) 

 (or. sub. adv. causal) 

e sim 

porque existe a tempestade falando alto (e o orvalho canta suavemente na sobra 

das folhas) 

 

Tal paralelismo repete-se na estrofe seguinte com a construção condicional: 

 

Eu ficaria muito triste/doente   se meus versos contrariassem a natureza e (...) 

      (...) surpreendesse a mensagem de meus  

      versos (...) 

 

Há três interrogações que compõem a segunda estrofe. Elas não aguardam 

resposta. São retóricas. O eu-poético vale-se delas como um argumento para comprovar 

sua tese de que os versos não têm mensagem, pois são parte da natureza. 

Finalizando este estrato fônico, podemos ressaltar a construção sintática da 

última estrofe, composta por três períodos curtos, dois deles (o primeiro e o terceiro 

versos) constituídos de uma só oração, sendo, portanto, períodos simples, e o verso 

intermediário organizado num período composto, com uma oração reduzida de 
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infinitivo. Diferentemente das estrofes anteriores, cada verso é seguido de um ponto-

final, estabelecendo-se para cada informação ou afirmação (o primeiro é um axioma) 

uma duração breve, como se fossem postulados e não admitissem qualquer contestação 

ou ressalva. 

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

Iniciemos o estudo deste estrato com a aparente construção pleonástica na 

primeira estrofe: /e não são mensageiros de minha mensagem/. Dizemos que o 

pleonasmo é aparente porque, embora o vocábulo mensageiro já traga embutida a idéia 

de mensagem (quem ou o que leva e/ou traz mensagem escrita ou oral51), o termo que o 

complementa se faz necessário nesse contexto. Mensageiro tem a acepção de 

“portador”. Porém a utilização desse vocábulo em lugar daquele não traria o mesmo 

efeito sonoro e nem haveria a predominância da função poética da linguagem. 

Lembremos que a metalinguagem aqui presente reforça a consciência do fazer poético. 

Mensagem pode ser entendida como revelação daquilo que o eu-poético tem 

dentro de si e que seria verbalizado através dos versos. A utilização da negativa 

estabelece uma relação de conclusão com a primeira oração (o primeiro verso). Os 

versos não são mensageiros de sua mensagem, portanto não têm nenhum compromisso 

com ele. 

Numa relação de analogia, os versos são comparados às folhas das árvores e às 

chuvas, funcionando como argumentos comprobatórios da tese lançada na primeira 

estrofe. Teríamos, portanto, dois pares correlatos: os versos, as folhas e as chuvas de um 

lado e a “minha” mensagem, as árvores e as nuvens de outro. A relação semântica que 

forma essas figuras é típica de um procedimento metonímico: entre folhas e árvores, 

chuvas e nuvem, versos e “minha” mensagem existe uma relação de interdependência, 

de coexistência. As folhas têm origem nas árvores, são parte dela, não existiriam sem 

ela. As chuvas são formadas nas nuvens e delas partem para cumprir a sua função que é 

molhar a terra.  

                                                
51 HOUAISS, Antonio. Op. cit.,pág. 1894. 
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Da mesma maneira, os versos têm uma origem, estabelecem com outro termo 

essa relação de interdependência. Esse termo seria “mensagem” que, por ser abstrato e 

vir acompanhado do possessivo “minha” nos leva a um outro plano de significação 

também dentro de uma relação metonímica: há um ser, um alguém, um produtor dessa 

mensagem que a chama de “minha”. Portanto, esse produtor é que propiciaria o 

surgimento dos versos. 

Um procedimento metafórico é utilizado na segunda estrofe. Dizemos ser um 

procedimento, pois não chega a configurar literalmente essa figura de palavra, temos aí 

uma comparação. Novamente, esta se apresenta invocando os versos e elementos da 

natureza: tempestade e passos do orvalho, numa construção antitética, para mostrar a 

capacidade de altissonância dos versos e, ao mesmo tempo, a fragilidade deles. Essa 

fragilidade deve ser entendida não como “incapacidade de realizar coisas grandes”, mas 

como a flexibilidade de adaptação à situação em que ele se faz necessário. 

 

Se meus versos às vezes falam alto 

como a tempestade, 

ou rezam por vozes aconchegadas 

como os passos do orvalho numa haste, 

 

A personificação, como seria de se esperar em virtude da construção desses 

processos metafóricos e metonímicos, permeia o poema. E ela é marcada através da 

utilização de verbos como dizer, falar, rezar, cantar que, direta ou indiretamente, 

ligam-se ao vocábulo “verso”.  

Podemos apontar, ainda, um outro correlato intencional presente nos termos 

café, copos de cerveja e boca de homens que, remetendo-nos ao mundo físico associado 

aos prazeres momentâneos e efêmeros, opõem-se aos versos, que se assemelham à 

natureza e, portanto, para aqueles que sabem perceber a sua beleza (tanto da natureza 

como dos versos), têm mais valor e por isso são superiores.  Ressalte-se, aqui, a 

importância da não utilização de artigo antes do substantivo homens. “Boca de homens” 

é diferente de “boca dos homens”. A escolha da utilização somente da preposição, sem a 

contração com o artigo “o”, ao mesmo tempo em que restringe a significação do 

substantivo regido (homem), acrescenta uma carga negativa a esse substantivo. Carga 

essa reforçada pela oração adjetiva restritiva “que só sabem não entender nada”.   
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Finalizando, resta-nos tecer um comentário sobre essa última estrofe que é 

composta de três períodos curtos. Nesses períodos, há uma palavra reiterada, seja 

através da repetição, seja através de um termo anafórico (o pronome oblíquo “o”): 

sangue. 

Verificamos que neles há uma construção silogística implícita em que a 

conclusão não se apresenta. Se tomarmos o primeiro verso como a premissa maior e o 

segundo como a premissa menor, formularíamos a conclusão da seguinte maneira: 

 

Premissa maior: Odiar e amar são sentimentos de sangue. 

Premissa menor: Eu preciso de todo o meu sangue para viver. 

Conclusão: Logo, eu preciso amar e odiar para viver. 

 

Essa conclusão a que chegamos já era admitida no quinto verso da terceira 

estrofe: / não é porque eu odeie ou ame/.  Com o verso final, temos a confirmação de 

que o “amar e odiar” é necessário para o “interior” do eu-poético e não se mistura ao 

mundo externo, representado pelos cafés e copos de cerveja aqui, novamente, numa 

relação metonímica, associados ao vocábulo rua. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 O universo poético a ser estudado neste estrato é, primordialmente, 

metalingüístico. Não é à-toa que os vocábulos “versos” e “mensagem” aparecem, cada 

um deles, por quatro vezes no poema. 

 Na primeira estrofe, embora o eu-poético afirme não haver compromisso entre 

os versos e a mensagem dele, os possessivos bem marcados (meus versos; minha 

mensagem) estabelecem uma certa relação de posse e fornecem, explicitamente, duas 

informações: 

 

1- eu tenho versos ou eu faço versos; 

2- eu passo uma mensagem . 
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Retomando a analogia com as folhas e as chuvas, podemos dizer que estas levam 

recados, porém as primeiras não os levam ao vento e as segundas não levam mensagem 

de nuvem. As folhas verdes ou secas trazem um recado da natureza anunciando a 

chegada da primavera ou do outono, assim como as chuvas quando anunciam o fim do 

verão. Da mesma maneira, os versos podem não trazer a mensagem consciente do eu-

poético, mas têm mensagem. 

Essa nossa afirmação comprova-se na quarta estrofe que apresenta uma aparente 

contradição: 

 

 

Eu ficaria muito triste 

se meus versos contrariassem a natureza 

e tivessem mensagem. 

Eu ficaria muito doente se, uma noite, 

cansado de escrever, 

surpreendesse a mensagem de meus versos 

nos cafés, entre copos de cerveja, 

na boca de homens que só sabem não entender nada. 

 

Ao dizer “a mensagem de meus versos”, o eu-poético reconhece que eles têm 

mensagem, mas também reconhece que essa mensagem não é para ser entendida por 

aqueles que fazem da vida material, dos prazeres físicos proporcionados pelo ambiente 

social urbano, o significado maior de sua existência. 

Bastante sugestiva a construção “... homens que só sabem não entender nada”. 

Observemos que não é análoga à construção “não entendem nada”, a qual encerraria 

uma avaliação do eu-poético em relação a esses homens. A utilização do verbo saber 

pressupõe a consciência do sujeito desse verbo, que seria o substantivo homens, sobre o 

objeto direto representado pela oração reduzida “não entender nada”. Os homens teriam, 

então, a consciência necessária para avaliar o seu próprio comportamento e optar por 

uma outra filosofia de vida que não fosse a de “compreender” versos.  

Quanto à contradição, ela pode ser desfeita num paradoxo, numa tentativa de 

aproximar contrários com a intenção de definir algo muito complexo. E o que seria 

complexo aqui? A intencionalidade da mensagem. Assim como a natureza, os versos 
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devem “brotar” de forma natural, sem se deixar “corromper” pela conscientização de 

que têm mensagem. Eles não devem “contrariar” a natureza. Contudo, a mensagem é 

inerente a eles. O poeta seria apenas um veículo, um canal, através do qual essa 

mensagem é codificada. 

Assim como os elementos da natureza, os versos podem ser frágeis e suaves, 

representados pela figura dos “passos do orvalho numa haste”, ou graves e altissonantes 

como o som de uma tempestade. 

No último verso, o elemento representante “rua” imita o representado ao ser 

associado a cafés, entre copos de cerveja, mas, num outro plano de representação, 

poderíamos interpretá-lo como a oposição entre o interno e o externo, entre a 

grandiosidade da natureza e a mesquinhez da sociabilização urbana. No nível 

metalingüístico, poderíamos interpretá-lo como a consciência do eu-poético de que o 

“fazer poético”, por estar presente num plano mais elevado e, portanto, ter maior 

importância, não pode se misturar a outras formas de prazeres materiais.  

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 Já pelo título do poema, percebemos que a maneira de ver o mundo, a 

cosmovisão do eu-poético assemelha-se, novamente, à do heterônimo de Fernando 

Pessoa, Alberto Caeiro. 

 Há um fascinante jogo de construção de eus-poéticos em que Mafra Carbonieri 

se “outra” (se pudéssemos criar o verbo “outrar”, no sentido de se despersonalizar) em 

Conrado Honório que, por sua vez, assume a visão de mundo e se faz passar por Alberto 

Caeiro. 

 A naturalidade e a espontaneidade dos versos nos faria supor que eles 

“brotaram” (a escolha desse vocábulo em vez de foram criados permite-nos comungar 

com a doutrina filosófica do poema) inconscientemente do eu-poético, mas, ao vermos 

que eles possuem um pensamento filosófico que os orienta e os leva à conclusão, 
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percebemos que há neles uma “coerência intelectual”, tal como disse Ricardo Reis sobre 

o outro heterônimo Alberto Caeiro.52  

 A última estrofe, como já dissemos, encerra um silogismo, num procedimento 

lógico que demonstra uma reflexão sobre a arte de fazer versos e uma análise criteriosa 

sobre o público a que estes se destinam. 

 O eu-poético concebe seus versos como assunto inadequado para conversas em 

cafés, entre copos de cerveja, elaborando, implicitamente, um julgamento desabonador 

sobre esses homens que só sabem não entende nada e, portanto, tendo consciência da 

existência de pessoas com esse perfil.  

 Essa consciência do externo em oposição ao interno que, no caso dos versos, têm 

a inerência da exteriorização, permeia o poema. No segundo verso, ao dizer que os 

versos /não são mensageiros de minha mensagem/, apresenta-se a exterioridade – 

mensageiros – como veículo do interno – mensagem. A analogia dos versos com as 

folhas das árvores explicita essa consciência do jogo antitético através do verbo sair em 

/As folhas que saem das árvores, por exemplo,/. Observemos que ele não se refere às 

folhas das árvores, mas às folhas que saem delas, numa clara alusão ao interno que se 

exterioriza. 

 Essas folhas, por serem verdes ou secas, dão a esse verbo duas conotações 

diferentes: folhas verdes que saem das árvores nos remete ao brotar, ao tornar verde o 

tronco. Já a imagem de folhas secas, associadas ao “sair”, aproxima-nos do cair das 

mesmas, da ação de deixar o tronco. Como já dissemos, em ambos os casos há uma 

mensagem sendo passada por elas: no primeiro caso, a chegada da primavera; no 

segundo, a presença do outono. 

 Também as chuvas saem das nuvens, exteriorizam-se com a intenção de molhar 

a terra, umidificá-la, torná-la fértil, quiçá através das folhas secas que caíram e irão 

propiciar alimento para que a árvore continue a produzir folhas verdes.  

 Se mantivermos a relação de analogia dos versos com as folhas e as chuvas, 

poderíamos chegar à conclusão de que, como esses dois elementos da comparação, os 

versos também têm um propósito que seria permitir a continuidade natural das coisas, 

ou seja, eles servirão de alimento para que outros sejam produzidos. 

                                                
52 PESSOA, Fernando. Poemas completos de Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos, Ed. Nova 
Aguilar, Rio de Janeiro, 9ª. Edição, 1984, pág.135. 
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 Para que isso ocorra, a mensagem que eles trazem deve ser refletida por aqueles 

que a souberem absorver, assim como a terra absorve a chuva. Essa absorção, no 

entanto, não deve ocorrer de modo racional, o que contrariaria a intencionalidade dela, 

mas de maneira a se permitir que ela penetre no sangue, produzindo a “seiva” que dará 

origem a novas folhas.  

 

 

 

Conclusão 

 

 

Deste modo ou daquele modo, 

Conforme calha ou não calha 

Podendo às vezes dizer o que penso, 

E outras vezes dizendo-o mal e com misturas, 

Vou escrevendo os meus versos sem querer, 

Como escrever não fosse uma coisa feita de gestos, 

Como escrever fosse uma coisa que me acontecesse 

Como dar-me o sol de fora. 

 

Procuro dizer o que sinto 

Sem pensar em que o sinto. 

Procuro encostar as palavras à idéia 

E não precisar dum corredor 

Do pensamento para as palavras.53  

 

É dessa maneira que Alberto Caeiro nos fala, metalingüisticamente, sobre seus 

versos; sobre, como já dissemos do poema em estudo, a ausência de necessidade de 

reflexão para produzi-los. 

O verso de Caeiro /Vou escrevendo os meus versos sem querer/ corresponderia 

ao seguinte verso de Conrado Honório: /Meus versos não têm comigo nenhum 

compromisso/. A relação estabelecida entre os versos e a natureza também é a mesma 

                                                
53 PESSOA, Fernando. Op. Cit. pág. 159. 
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nos poemas: o ato de escrever se assemelha ao “sol de fora” naquele heterônimo e a 

conseqüência desse ato, ou seja, os versos, são comparados à tempestade e ao orvalho 

no poema em foco. 

Isso dissemos com a finalidade de mostrar a correspondência entre o pensamento 

filosófico contido no poema em estudo e, novamente, aquele que permeia os poemas de 

Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa.  

Logicamente que essa aproximação já é explicitada no título “Carta de Alberto 

Caeiro”. Chamemos a atenção para o fato de não se tratar de uma “Carta a Alberto 

Caeiro”, em que teríamos como emissor o eu-poético enquanto autor do livro – das 

cantorias – e como destinatário aquele heterônimo. O que temos aqui é um Alberto 

Caeiro, que não é o Alberto Caeiro, redigindo como se fosse Alberto Caeiro, numa clara 

tentativa de apropriação do universo filosófico deste. 

Por tratar-se de uma carta, pressupõe-se que haja um destinatário e que, para 

esse destinatário, uma mensagem deva ser transmitida, predominando, dessa maneira, a 

função referencial da linguagem. 

Ora, essa carta é redigida em versos e, embora sejam versos livres e brancos, a 

função poética está presente na escolha precisa de termos. Escolha não se faz sem 

reflexão. A própria estrutura sintática das orações e a relação estabelecida entre elas nos 

períodos exige que se tenha conhecimento e domínio dos mecanismos lingüísticos que 

regem a língua. Portanto, a organização do pensamento é necessária. 

A relação de comparação que se estabelece na terceira estrofe - /como a 

tempestade/ ou /como os passos do orvalho numa haste/ – ou a de condicionalidade na 

quarta estrofe - /se meus versos contrariassem a natureza/ – mostram-nos, claramente, a 

capacidade de organização do pensamento do eu-poético. 

Voltando à questão da mensagem transmitida por esse tipo de texto – uma carta 

– que se diz estar produzindo, notamos que esta nos é transmitida através de versos que, 

segundo o eu-poético, para não contrariar a natureza, não deveriam ter mensagem. A 

mensagem da carta, escrita em versos, é que os versos não têm mensagem, pelo menos, 

não-intencional. O eu-poético limita-se a sentir, mesmo que os sentimentos sejam 

opostos como “odiar e amar”. É a mesma concepção de Alberto Caeiro: /Procuro dizer 

o que sinto/ Sem pensar em que o sinto/. 

 Aliás, para Fernando Pessoa: 

 “Toda a arte parte da sensibilidade e nela realmente se baseia. Mas, ao passo 

que o artista aristotélico subordina a sua sensibilidade à sua inteligência, para poder 
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tornar essa sensibilidade humana e universal, ou seja, para poder tornar acessível e 

agradável, e assim poder captar os outros, o artista não-aristotélico subordina tudo à 

sua sensibilidade, converte tudo em substância de sensibilidade, para assim, tornando a 

sua sensibilidade abstrata como a inteligência (sem deixar de ser sensibilidade), 

emissora como a vontade (sem que seja por isso vontade), se tornar um foco emissor 

abstrato sensível que force os outros, queiram eles ou não, a sentir o que ele sentiu, que 

os domine pela força inexplicável, como o atleta mais forte domina o mais fraco, (...)”54 

Como se percebe, temos aqui um poeta não-aristotélico para quem tudo está 

subordinado à sensibilidade, até mesmo a reflexão necessária para a verbalização da 

mensagem. Resta-nos saber se este eu-poético que nos força a sentir o que ele sentiu é 

apenas uma máscara que Conrado Honório usa, tornando-se, assim, um hábil captador 

da sensibilidade abstrata de Alberto Caeiro, ou se ele mesmo comunga dessa 

sensibilidade. Não nos esqueçamos, contudo, de que Conrado também é uma máscara 

de Mafra Carbonieri. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
54 PESSOA, Fernando. Alguma prosa, org. Cleonice Berardinelli, Ed. Nova Fronteira, RJ, 5ª. ed. pág. 92  
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Epígrafe 

 

 

 

Perdi a esperança. 

O ônibus não. Eu era o último da fila 

e na minha vez 

a esperança fechou-me a porta automática. 

 

De nada me serve a altura 

dos edifícios de luz e vidro. 

Nem o viaduto de ferro. 

 

Não há chamado de abismo que me leve 

por becos e reclames. 

 

Que adianta a rua sem caminho? 

Perdi a esperança e o sentido. 

 

E tendo ferido a mão no espinho, 

durante a espera, 

deixei no sangue a impressão digital 

do que era. 

 

 

 

O estrato fônico 

 

 

 O destaque neste estrato fônico fica por conta das vogais, principalmente, o “a” e 

o “e”. A vogal média aparece por 49 vezes no poema e a sua disposição é bastante 

significativa, complementando o plano do conteúdo. 
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 Se atentarmos para a primeira estrofe, em que ela aparece por 17 vezes, 

visualizaremos uma figura que se assemelha a uma parábola: 

  

 

   

   Perdi a esperança. 

   O ônibus não. Eu era o último da fila 

   e na minha vez 

   a esperança fechou-me a porta automática. 

 

 A concavidade dessa figura geométrica é negativa. A base dela é formada, nas 

extremidades, pela última vogal “a” do vocábulo “esperança” e pela mesma vogal 

funcionando gramaticalmente como artigo definido, determinando o substantivo 

“porta”. Entre essas duas ocorrências, encontramos a palavra “fechou-me”, como se ela 

tivesse sido ali colocada para fechar, literalmente, a parábola, embora tal figura tenha 

sua progressão infinita. 

 O ponto de inflexão dessa figura é formado pelos dois “as” da mesma palavra 

“esperança”. Entre esse ponto e aquele que consideramos como o limite de sua 

extensão, ou seja, dentro desse espaço delimitado, encontramos dois vocábulos: Eu e 

vez. 

 Num nível de interpretação mais abstrato, poderíamos interpretar da seguinte 

maneira: a esperança (notemos que ela está nos dois pontos opostos) é o início e, ao 

mesmo tempo, o fim de tudo. Ela nos permite iniciar algo e é a responsável pela 

finalização, marcada pela sua ausência. O pronome “eu” encontra-se na parte mais 

côncava da figura como se estivesse no fundo dela, como se, realmente, fosse o último 

da fila, aguardando a sua vez. 

 Aliás, o último verso dessa primeira estrofe apresenta por oito vezes a vogal 

média “a”: 

 

a esperança fechou-me a porta automática. 

  

 Tal presença reforçativa recria a sonoridade de um lamento, como se fosse um 

longo “ah”. 

 Por sua vez, a vogal anterior “e” está presente por 52 vezes no poema, 

completando o tom lamurioso como se percebe pelo verso: 
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Perdi a esperança e o sentido. 

 

 Na primeira estrofe, encontramos por sete vezes as bilabiais sonoras /m/ e /n/ 

(ônibus, não, último, na, minha, fechou-me, automática) e uma vez o dígrafo /nh/ 

(minha) – as primeiras consideradas oclusivas orais e constritivas nasais, uma vez que a 

oclusão não se manifesta somente na boca, escapando parcialmente o ar pelas fossas 

nasais55 - que, por sua sonoridade e nasalização, produzem um prolongamento na 

duração das palavras em que se encontram. Essa ocorrência no plano sonoro 

complementa o plano do conteúdo como se fosse uma canção de caráter triste e choroso 

representando o estado de alma do “eu-poético”. Esse queixume prolongado está 

entremeado de gemidos marcados pela presença da oclusiva bilabial /p/ em perdi, 

esperança, esperança e porta.  

 Esses gemidos também estão marcados pela presença de palavras 

proparoxítonas, no título e na primeira estrofe: epígrafe, ônibus, último e automática.   

 Bastante simétrica é a utilização da vogal posterior “o” ainda na primeira estrofe. 

É como se houvesse um ritmo, uma cadência em que se intercalassem dois tons 

distintos, marcando um compasso: 

 esperança. 

   O ônibus não. Eu era o último da fila 

   e na minha vez 

   a esperança fechou-me a porta automática. 

 

 O início do verso /O ônibus não./, com o duplo “oô”, ainda mais sendo o 

segundo acentuado, remete-nos à musicalidade presente em construção desse tipo. É 

como se um coro antecipasse o conteúdo semântico dos versos que virão. 

 Para intensificar a melodia triste caracterizada pela utilização dessa vogal, nesse 

mesmo verso, ocorre por três vezes a também posterior “u”, com a última ocorrência 

tônica marcada graficamente pelo sinal agudo: 

 

O ônibus não. Eu era o último da fila 

 

                                                
55 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática - Teoria e Prática, Ed. Atual, 8ª. edição, 1998, pág. 5. 
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 A linguodental sonora /d/ marca uma forte presença no poema nas 21 vezes em 

que aparece, principalmente na segunda estrofe. Com ela, o ritmo se torna mais rápido 

como se a intencionalidade do eu-poético fosse trocar o tom de lamento da primeira 

estrofe pela revolta que marca a impossibilidade de aproveitar aquilo que o cerca, que se 

torna inútil apesar da beleza (edifícios de luz e vidro) ou da força (viaduto de ferro). 

 Quanto à estrutura frásica, há, no poema em estudo, 15 versos, divididos em 5 

estrofes de número irregular de versos (a primeira, com 4 versos; a segunda, com 3; a 

terceira, com 2; a quarta, com 2 e a quinta, com 4) nos quais predomina a coordenação, 

embora apresente por duas vezes a subordinação, na terceira e quinta estrofes. 

  Cabe-nos mencionar, finalmente, que se trata de versos livres, sem metrificação 

e sem rima, à exceção de duas semelhanças sonoras: caminho (4ª. estrofe) e espinho (5ª. 

estrofe), espera e era (5ª. estrofe). 

 

 

 

O estrato das unidades de significação   

 

 

 Já no primeiro e segundo versos, encontramos no poema uma construção um 

tanto quanto insólita, pois estão associados dois termos que exercem a mesma função 

sintática (objeto direto), através de um processo, embora implícito, de coordenação.  

 

Perdi a esperança. 

O ônibus não. (...) 

 

 Tal construção coloca num mesmo plano palavras de percursos figurativos 

diferentes: esperança e ônibus. A primeira nos remete ao mundo das sensações, a um 

estado de espírito, ao abstrato; já a segunda refere-se ao mundo concreto, real. Os dois 

termos complementando o verbo “perder” têm conotações diferentes, embora as duas 

expressões “perder o ônibus” e “perder a esperança” sejam usuais na língua. 

 “Perder o ônibus” pressupõe que este tenha já passado pelo local determinado 

quando a pessoa interessada em utilizar-se desse transporte lá chega. Quando alguém se 

utiliza dessa expressão, subentende-se que tal pessoa tenha chegado atrasada, ou seja, 
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não chegou a tempo de embarcar no coletivo. Contudo, este retornará, ou haverá outro 

que execute a mesmas funções e esse fato possibilitará que o objetivo final (o destino) 

seja atingido. 

 Ao contrário, “perder a esperança” pressupõe que a realização daquilo que se 

deseja é impossível. É o fim das expectativas. 

 Colocada no mesmo plano, essa estranha combinação de termos nos auxilia a 

entender algo além do que querem representar. Há, nesses dois primeiros versos, um 

tom de ironia cáustica, de um “riso amargo” (como está na etimologia da palavra 

sarcasmo), como se a vida material, sociabilizada através do vocábulo “ônibus” tivesse 

mais importância que a interior, marcada pelos sentimentos. 

 Essa maior valorização do externo, porém, não representa o pensamento do eu-

poético que se explicita através da utilização de zeugma no segundo verso. Observemos 

que o verbo “perder” não se repete na segunda oração – O ônibus não. –, não 

reforçando, portanto, o aspecto verbal. Este, por sua vez, é reforçado na 4ª. estrofe, 

tendo o mesmo objeto direto – esperança –, todavia, dessa vez, coordenado a um outro 

termo que pertence ao mesmo percurso figurativo – sentido –. 

 

Perdi a esperança e o sentido. 

    

 Ainda na primeira estrofe, encontramos uma personificação ao ser atribuída à 

esperança a ação do fechamento da porta. 

 Os termos ônibus, edifícios, viadutos, becos e reclames são correlatos 

intencionais que nos remetem ao aspecto urbano das grandes cidades, os quais estão 

inseridos no que poderíamos chamar de “um termo maior” que é rua. Esse termo 

representa o externo. Embora haja particularidades interessantes e reflexo da evolução 

tecnológica na arquitetura dos edifícios, bem como a representação da força que a faz 

sustentar os seres vivos e máquinas que por ela passam a todo instante – viadutos de 

ferro –, a rua conota o espaço do desamparo e do abandono; é o domínio do anonimato 

e da despersonalização.  

 A expressão “último da fila” complementa o caráter organizacional da sociedade 

em que o eu-poético está inserido: todo indivíduo tem consciência – ou, pelo menos, 

deveria ter – de que o cumprimento de normas estabelecidas para a convivência em 

certa coletividade garante a sua permanência nela. 
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 Na segunda estrofe, a locução adjetiva “de luz e vidro” referindo-se ao 

substantivo “edifício” conota a fragilidade deste, ao mesmo tempo em que o reveste de 

uma aura de exuberância e beleza. A primeira qualificação, porém, utiliza-se do 

mecanismo típico da metonímia – edifícios de luz – no qual se estabelece uma relação 

de implicação entre o vidro e o reflexo da luminosidade.    

 Opondo-se a essa aparente fragilidade dos edifícios, encontramos o ferro 

representando a solidez do viaduto. Note-se que este é único no espaço em que se insere 

o eu-poético e é uma marca da modernidade presente nas cidades. 

 Na terceira estrofe, a expressão metafórica “chamado de abismo” conota o 

desejo de evadir-se em busca do nada, ou seja, a morte.  

 A construção sintático-semântica a que nos referimos no início deste estrato, em 

que são associadas duas palavras de percursos figurativos diferentes, ocorre, novamente, 

no segundo verso da terceira estrofe. Nele, os termos “becos” e “reclames” ligam-se 

através da aditiva “e”. 

 

Não há chamado de abismo que me leve 

por becos e reclames. 

 

 Beco é o espaço físico, geralmente uma rua estreita e curta, às vezes, sem saída, 

através do qual o eu-poético poderia atender ao chamado do abismo. Reclames, por sua 

vez, significa qualquer tipo de publicidade feita por meio de cartaz, anúncio, outdoors. 

Encontramos, aí, novamente, uma relação metonímica em que o segundo termo – 

reclames – está contido no primeiro – becos –. Como veremos mais adiante, em outro 

estrato, essa relação do contém-está contido se expande por todo o poema encerrando 

uma perspectiva de consciência da condição humana. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 Retomemos, para análise deste estrato, a construção inicial em que os termos 

“esperança” e “ônibus” são unidos através de uma conjunção aditiva. Como já foi dito, 
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o segundo termo refere-se ao mundo real e faz parte da vida coletiva, conotando valor 

positivo dentro de uma sociedade evoluída  que se preocupa com a qualidade de vida de 

seus membros, uma vez que a facilidade de locomoção pode ser vista como um 

benefício. Por outro lado, contudo, fica subentendida a consciência de uma desigualdade 

social, tendo em vista o fato de que, com os avanços tecnológicos, outros meios de 

locomoção propiciariam maior comodidade e conforto ao usuário. Aqui estariam 

incluídos os automóveis. 

 “Ônibus”, do latim omnibus, 'para todos', significaria, então, a inserção do eu-

poético na massa populacional que se utiliza desse meio de transporte. Ele está contido 

nela, mas não em seu meio, pois ele não se identifica plenamente com essas pessoas que 

têm um destino e conseguem embarcar rumo a este. A expressão “eu era o último da 

fila” explicita essa condição de marginalidade em relação ao que seria o “modelo” 

esperado. 

 Ainda na primeira estrofe, a unidade significativa porta, acompanhada do 

adjetivo qualificacional automática faz referência à modernidade tecnológica, mas, ao 

mesmo tempo, ignora parcialmente essa automação uma vez que há um agente de 

fechamento. Note-se que o pronome enclítico ao verbo “fechar” não é o “se”, não se lê 

“fechou-se a porta automática”, mas “fechou-me a porta automática”, numa clara 

intenção de destacar o sujeito dessa ação. Este, por sua vez, é representado pelo mesmo 

termo referido no primeiro verso: “esperança”. 

 Ora, disso podemos inferir que a “esperança” é que não quis que o eu-poético 

estivesse contido em seu espaço delimitado, embora figurativo, aqui associado ao 

espaço do ônibus que conduz os passageiros à realização do objetivo representado pelo 

ponto de chegada. O eu-poético estaria, dessa maneira, desprovido da condição 

principal para atingir seu objetivo. 

 Essa perspectiva de visão da relação “esperança” e “condição humana” não se 

pode entender como convencional porque, geralmente, aquela está contida nesta. A 

primeira é tida como inerente à segunda.     

 A “altura dos edifícios de luz e vidro” e o “viaduto de ferro” também se 

esvaziam de significação para o eu-poético em virtude da falta de “esperança” e, 

conseqüentemente, da finalidade da existência destes que em nada podem auxiliar na 

busca de um caminho que o faça encontrar aquilo que ele busca.: 
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De nada me serve a altura 

dos edifícios de luz e vidro. 

Nem o viaduto de ferro. 

 

   O verso “Que adianta a rua sem caminho?” encerra um questionamento retórico 

cujo objetivo é complementar esse estado desesperançoso que só percebe a inutilidade 

do externo para aqueles que vêem de outra maneira a significação da vida. 

 A quinta e última estrofe se nos apresenta com duas construções imagéticas 

altamente sugestivas: o ferimento da mão provocado por um espinho durante a espera e 

a impressão digital daquilo que era deixado. Essa segunda imagem aproximando-nos da 

tendência surrealista. Procuremos analisar, como diz Ingarden, essa essencialidade do 

universo poético. 

 O sangue é a conseqüência natural provocada pelo ferimento. Esse ferimento foi 

causado durante a espera; porém não se tem o complemento nominal desse substantivo 

“espera”. Espera por quê? Pela próxima passagem da esperança. É como se 

atribuíssemos à perda da esperança o sangramento que num plano mais profundo se 

associa ao sofrimento. Sangrar é sofrer. 

 Nesse sangue derramado, ficou a marca pessoal, mas não a identificação de seu 

corpo enquanto matéria e sim a representação de algo marcado pela temporalidade. A 

utilização do verbo “ser” no pretérito imperfeito “era” já pressupõe, por si só, a 

mudança de estado. Esse verbo aparece com o sujeito elíptico que tanto poderia se 

referir à primeira pessoa do discurso – eu – como à terceira – ela –, talvez com o 

anafórico se referindo à vida.  

Mas, como já dissemos, se atentarmos para o fato de que todo o poema se 

constrói sobre par contém-está contido, verificamos que as duas possibilidades se unem: 

o “eu” está contido na vida, que o contém, ao mesmo tempo em que o “eu” contém a 

vida que está contida nele. 

 Por fim, resta-nos analisar o título do poema: Epígrafe.  

Esse termo, de origem grega epigraphê, significa inscrição, registro escrito ou 

frase que, colocada no início de um poema, serve de tema ao assunto deste e resume-lhe 

o sentido. Verificamos nele a intencionalidade do eu-poético em deixar registrada a sua 

condição de ser humano que, embora faça parte de uma sociedade privilegiada que tem 

acesso à beleza e à força do espaço físico em que se localiza, percebe a inutilidade de 

tudo se não houver a possibilidade de realização de um objetivo maior. Diante dessa 
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desesperança, parece que não há atitudes a serem tomadas, nem mesmo aquelas que 

poderiam levá-lo à negação final que seria o suicídio – Não há chamado de abismo que 

me leve/ por becos e reclames.  

  

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 Há, em todo o poema, um tom pessimista com relação à condição humana e à 

consciência da diferença dentro do grupo que faz com que esse diferente se marginalize. 

Tal marginalização, porém, não é determinada pelo grupo que se mantém indiferente 

ou, até mesmo, poderíamos dizer, alienado – observemos que não é o grupo ou alguém 

dele que “fecha” a porta, excluindo o eu-poético – mas por algo que transcende a 

realidade imediata, algo que seria inerente ao homem, mas falta a ele – daí o fato de ir 

em busca daquilo que o faça ser completo e igual aos outros. Esse algo que lhe falta é a 

esperança. 

 No quarto verso, o sujeito e o objeto direto estão mediados por um termo, o 

verbo “fechar” que conota o fim de todas as expectativas e possibilidades de se alcançar 

um sentido para a existência. Curiosamente, a ação de fechar é executada por aquilo 

mesmo que não quer “se dar”, ou seja, a esperança não se submete ao desejo do eu-

poético de possuí-la. Diante dessa impossibilidade, já não existe mais confiança em 

coisa boa, fazendo com que tudo o que se apresenta à sua vista seja desprovido de 

beleza e utilidade. 

 Ao se utilizar, no terceiro verso, da expressão “minha vez” revela-se a 

consciência organizacional da sociedade em que todos, por serem detentores dos 

mesmos direitos, devem respeitar tal organização para que ela não se esfacele. 

 No nível espacial, a referência a elementos que fazem parte da estrutura das 

cidades, como edifícios, viadutos, becos e ruas, mostra-nos a complexidade estrutural 

destas, bem como a sua multiplicidade e dinamicidade, já que os ônibus se sucedem, 

justificando, assim, a espera. É exatamente dentro desse espaço delimitado que o eu-

poético se encontra. Ele está contido nesse movimento que se assemelha à vida, uma 
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vez que não perde o ônibus, o que nos faz supor que, se, no momento, não está dentro 

dele, pelo menos esteve. 

 Entretanto, para que ele acompanhe esse ritmo e possa apreciar a beleza dos 

edifícios de luz e vidro, ou possa transpor o viaduto, é necessário que ele se movimente, 

que ele contenha esse movimento. E isso lhe falta pela decepção antecipada do que ele 

sabe que não irá encontrar, nem mesmo na morte - o chamado de abismo. 

 Num aspecto visual, poderíamos opor a “altura dos edifícios”, estes associados à 

presença da luminosidade, uma vez que são de luz e vidro, conotando a bem-

aventurança e o céu – numa clara alusão à subida, àquilo que está acima do plano 

terreno –, ao “abismo” – ao qual se chega através de becos – conotando o desespero e o 

plano das profundezas, ou seja, o inferno. 

 Reclames, associado a palavras de valor negativo como becos e abismo, acaba 

sendo contaminado por esse valor. As propagandas que se encontram pelas ruas 

induzem o consumidor a adquirir não só o produto, mas um estilo de vida necessário à 

inserção do indivíduo dentro de um modelo de “vida feliz”. Como a expectativa de uma 

vida feliz não existe sem a esperança, tais cartazes publicitários só reforçam a 

consciência de inadaptabilidade do eu-poético e a inutilidade de qualquer tentativa de 

solução.  

 Finalizando, a impressão digital deixada no sangue relaciona-se ao título 

Epígrafe. Ela é o seu registro, a sua marca. 

 

 

Conclusão 

 

 

 Já pela leitura do primeiro verso, percebe-se a intertextualidade com o poema 

Soneto da perdida esperança, de Carlos Drummond de Andrade: 

 

SONETO DA PERDIDA ESPERANÇA 
 
 

Perdi o bonde e a esperança. 
Volto pálido para casa. 
A rua é inútil e nenhum auto 
passaria sobre meu corpo. 
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Vou subir a ladeira lenta 
em que os caminhos se fundem. 
Todos eles conduzem ao 
princípio do drama e da flora. 
 
Não sei se estou sofrendo 
ou se é alguém que se diverte 
por que não? na noite escassa 
 
com um insolúvel flautim. 
Entretanto há muito tempo 
nós gritamos: sim! ao eterno.56 

 
O poema pertence ao segundo livro de Drummond, Brejo das almas, de 1934, no 

qual norteiam ainda características de seu primeiro livro Alguma Poesia: não ocorre a 

presença de rimas e há o prosaísmo – adoção, na poesia, de processos típicos da prosa –, 

como se verifica em “por que não?”.   

No aspecto do conteúdo, percebemos uma investigação conceitual da existência, 

extraída de uma situação concretamente vivenciada (o caminhar solitário pela rua), 

investigação essa que vai se cristalizar no grande tríptico de poesia metafísica composto 

por Claro Enigma (1951), Fazendeiro do Ar (1955) e A Vida Passada a Limpo (1959). 

O poema de Conrado, por sua vez, não apresenta estrutura de soneto nem 

apresenta metrificação ou sequer rimas, como referido no estrato fônico; os dois 

primeiros versos possuem uma estrutura sintática análoga ao primeiro de Drummond: 

 

Perdi a esperança. 
O ônibus não. (...) 

 
Perdi o bonde e a esperança. 

 
 

Nos dois poemas, os eus-poéticos perderam a esperança. Poderíamos, então, 

inferir que, de uma certa maneira, eles a possuíam e que, por algum motivo, 

provavelmente relacionado ao mundo concreto que o cerca, a desesperança trouxe a 

descrença em que algo possa ser alterado, conforme comprovam os versos: 

 
 Perdi a esperança e o sentido. 

                                     (Conrado) 
 

                                                
56 ANDRADE, Carlos Drummond. Sentimento do Mundo, Brejo das Almas, Ed. Record, R.J., 4ª. ed., 
1993, pág. 91. 
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A rua é inútil e nenhum auto 
passaria sobre o meu corpo. 

                                     (Drummond) 
 

Diante da desesperança, parece que a única atitude a tomar é a indiferença, a 

ausência de interesse para com qualquer estímulo; há uma aceitação, sem revolta, dos 

sofrimentos da existência.  

Contudo, há uma diferença entre a postura dos eus-poéticos: Conrado não perde 

o ônibus, ou seja, há ainda um elo, uma ligação entre ele e o mundo à sua volta, algo 

ainda o mantém preso à realidade, que o faz estar inserido nela. A rua existe, mas ele 

não consegue enxergar caminhos através dela, por isso ela se torna inútil, por uma 

incapacidade sua.  

Já no poema de Drummond, existem caminhos que se fundem e conduzem ao 

princípio do drama e da flora. Há, portanto, uma direção a ser seguida, mas, ao final da 

jornada, quando se espera atingir o objetivo e sentir a satisfação da conquista, o que se 

encontra é o drama, aqui conotando o questionamento existencial.  

Ambos os poemas revelam um certo distanciamento da realidade circundante e, 

em Conrado, quando se vale dela (como edifício e viaduto), é, simplesmente, para 

estabelecer uma ligação com o real, possibilitando a reflexão que vai formulando mais 

certezas do que incertezas, porém aquelas mais ligadas à negação – /De nada me serve a 

altura/(...)/ Nem o viaduto de ferro/ Não há chamado de abismo que me leve/ – do que 

à construção. 

O espinho que fere sua mão aproxima-se dos espinhos do ramo com que foi 

tecida a coroa de Cristo. Ela demonstra o sadismo e a brutalidade com que os soldados 

trataram-No. Tudo feito para humilhá-Lo ao máximo, para fazê-Lo sofrer ao máximo. 

Da mesma maneira, o eu-poético sente-se humilhado por ter-lhe sido negado o acesso 

ao caminho que o conduziria à esperança e sofre com a dor física do ferimento e com a 

dor moral de sentir-se excluído. 

O último verso do poema: 

 

(deixei no sangue a impressão digital) 

do que era. 

 

é a marca inexorável da mudança. O eu-poético deixou de “ser”, já não tem mais os 

mesmos atributos, qualidades ou condições que definem ou caracterizam um grupo, no 
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caso o ser humano completo, porque lhe falta algo: a esperança. Sem ela, tudo se 

esvazia de significado. 

 

 

 

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO LIVRO “CANTORIA DE 

CONRADO HONÓRIO” 

 

  

Conrado Honório aparece, pela primeira vez, em um conto do livro Homem 

esvaziando os bolsos, de 1997.57 Nesse conto, que tem o nome do protagonista como 

título, somos introduzidos no universo conradiano a partir de uma circunstância 

extremamente importante na existência do ser humano: a sua morte, o momento em que 

a inércia do corpo físico traz aos amigos o questionamento do significado e a avaliação 

da opção por um determinado estilo de vida. 

 Com a frase: Pouco restava de Conrado Honório no Hospital Santa Cruz, um 

narrador em primeira pessoa, funcionário de cargo elevado em um cartório – a quem  

Conrado era subordinado – e compositor nas horas vagas, vai relatando os primeiros 

momentos após a morte do sambista. 

 No bar do Mateus, reuniam-se todos que, por algum motivo, tinham afinidades: 

O Quelé Madureira, o Clodô Batista, o cego Basílio, o João Procopinho, o Jordão 

Gargalo de Ouro e o Tenório Silva. Além desses, presença constante ao lado de 

Conrado, havia Doroti, que chegava com sua cesta de doces feitos pela tia, Guta. 

 É essa moça, juntamente com a tia, que está ao lado do narrador na hora em que 

os enfermeiros levam o corpo para ser vestido. 

 Com expressões como: “O velho não gostaria que lhe velassem os olhos na 

viagem.; Os longos cabelos brancos no travesseiro molhado.; Dei uma volta pela mesa 

de mármore. O velho deitado.; nos é dado conhecer características físicas do 

protagonista. 

 Conrado já não era jovem. Trabalhava num cartório público onde, 

costumeiramente, criava situações delicadas com outros funcionários em virtude de seu 

jeito descompromissado de viver e seu gosto por poemas e quadras de música, tentando, 
                                                
57 CARBONIERI, Mafra. Homem esvaziando os bolsos, Ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1977, 
págs.132 a 149. 
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através destes, questionar a vida e, ao mesmo tempo, encontrar uma maneira jocosa de 

aliviar as tensões criadas por imposições comportamentais da sociedade. Tal atitude 

encontra correspondência em nosso narrador que faz do sambista, poeta e boêmio um 

objeto de admiração, talvez por não conseguir, como o velho, desprender-se totalmente 

das exigências sociais. 

 Vale a pena registrar, aqui, um trecho do referido conto em que o narrador se vê 

envolto num questionamento metafísico, aproveitando-se de versos de Conrado para 

concordar com a opinião deste e, quem sabe, avançar na tentativa de definição de 

“vida”. 

 

 Fora, atrás duma veneziana encostada, uma luz varou a abertura e desceu para 

o pátio. Olhei Conrado. Quem acendeu na janela o luar? Talvez a vida, jamais 

penetrada, a vida e seu sexo de espinho, emboscado, a imagem da mulher fugidia com 

quem Conrado marcava os seus desencontros. Assim: 

 

 tanta zombaria 

 eu entrava 

   ela saía 

 malquerendo na passagem 

 meu amor 

   minha poesia  

 A vida que fluindo a cada minuto irrevogado pouco dava e tanto exigia em 

troca. Só mesmo rindo: 

 eu casado no cartório 

 com gravata de escritório 

 a camisa do feriado 

 minha cinta e suspensório 

 

 Rindo na cara da mulher maldita. Evitando a lágrima, meu camarada.(...)58 

 

 O conto, dividido em seis partes, traz trechos de poemas e sambas supostamente 

de autoria de Conrado. Essas partes do conto, apenas marcadas por algarismos romanos, 

                                                
58 IDEM. Ibidem, pág. 136. 
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poderiam ser assim definidas: num primeiro momento, o impacto da morte e a 

perplexidade diante da ausência de resposta para o significado da vida. A seguir, a 

segunda parte, temos a recordação, trazida pelo corpo físico, inerte, de uma situação 

constrangedora ocorrida no cartório quando um funcionário se sentiu ofendido por um 

poema de Conrado. Outra situação trazida pela memória do narrador aparece na terceira 

parte; dessa vez, o cenário é o bar do Mateus: é o primeiro contato desse narrador com 

Doroti. Dando continuação a essa cena, há outra, também no bar, da qual participam 

todos os amigos, fazendo uma roda de samba. É a quarta parte. 

 Já nos conduzindo para o desfecho, a quinta parte narra o enterro e o samba 

cantado pelo povo ao ser descido o caixão. Finalizando, a última parte é extremamente 

curta, como se nada mais houvesse para ser dito, como se a morte de Conrado fosse não 

somente o desaparecimento de um ser, mas o fim de uma fase na vida de todos os que 

estiveram ao seu lado. Pressentimento esse revelado por Doroti no início da estória. 

 Esta é a quinta parte, transcrita na íntegra: 

 

 Vindo dos gerânios e das murtas, o negro, num andar de passista, pisava o chão 

do cemitério como quem arrasta na praia as rendas de Iemanjá. Andando, batia um 

pandeiro no ritmo do passo vagaroso, entre as mãos e o mistério das assas tatalantes. 

Ninguém o reconheceu mesmo quando subiu os três degraus de mármore. Assim o 

negro encostou-se ao vento e gritou-lhe no cabelo transparente: 

 – Conrado Honório. Sambista considerado e escrevente de cartório. Nascido no 

primeiro verso e no último falecido. Quebrou a canga de escriba pondo no samba a 

vida. Dizendo o velho e o novo jamais traiu seu povo. 

 Quando indagaram quem era o desconhecido que assim recordava, de pandeiro 

na mão e memória no hálito, o negro riu e chorou. 

 – Não adianta morrer. Deus manda de volta o samba. 

 E jogou para o alto o pandeiro de onde escaparam borboletas amarelas.59 

 

 Essa introdução à nossa conclusão parece-nos de grande importância, pois é 

nesse conto que tudo se inicia: a construção das máscaras na poética de Mafra 

Carbonieri. 

                                                
59 IDEM. Ibidem, págs. 148-149. 
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 A escolha do nome Conrado Honório não nos parece ter sido aleatória. 

Hermógenes já questionava Sócrates a respeito dos nomes: “Sócrates, o nosso Crátilo 

sustenta que cada coisa tem por natureza um nome apropriado e que não se trata de 

denominação que alguns homens convencionaram dar-lhes (...), mas que, por natureza, 

têm sentido certo, sempre o mesmo(...)”60. Todo esse diálogo se baseia na análise dos 

nomes que, segundo Sócrates, têm significado direto com aquilo que designam, 

inclusive os nomes próprios. 

 A partir disso, analisemos o significado desses dois nomes. Conrado é um nome 

germânico que significa conselheiro prudente. Indica uma pessoa que faz da sua 

liberdade sua bandeira e, por isso, pode ser vista como irresponsável. Mas, seguramente, 

não é. Tem consciência de seus deveres e faz questão de cumpri-los à risca, para não 

ficar preso à sensação de culpa.61 

 Já Honório vem do latim e significa aquele que inspira respeito e merece honras. 

Indica aquele que é sempre a primeira pessoa a tomar a iniciativa mais apropriada. Tem 

consciência de seu valor e gosta do reconhecimento dos outros. 

 Diante disso, o diálogo de Sócrates com Hermógenes e Crátilo nos leva a 

perceber a intrínseca relação entre o nome e a pessoa. Conrado tem exatamente as 

características que seu nome apresenta. Essa precisão, essa busca pela palavra exata, 

também vai nortear todo o livro de poemas, levando-nos à metalinguagem. 

 Cantoria de Conrado Honório contém 30 poemas, ou melhor, canções reais ou 

inexistentes, como nos diz Mafra Carbonieri nas orelhas das capas do livro: “Por isso, 

Conrado Honório espalha as suas letras na pauta de canções reais ou inexistentes, não 

importa, mas imaginadas para invocar – nas cordas afinadas – os ritmos do mundo. 

Decassílabos trôpegos, versos livres, outros nem tanto, ponteios, sugestões medievais, 

cadências que se supunham esquecidas.”62 

 Quaisquer que sejam as medidas dos versos, o mais importante a ser notado é o 

aproveitamento da cadeia sonora das palavras. É conjugando o ritmo, a melodia, à 

significação dos termos que conseguimos, acima de tudo, perceber o conteúdo dos 

poemas e a consciência do “fazer poético” presente em muitos deles. 

                                                
60 PLATÃO. Diálogos, Teeteto e Crátilo, Cood. Benedito Nunes, Editora Universitária UFPA, Belém-
PA, 3ª edição, 2001. pág. 145. 
61 SACCONI, Luiz Antonio, Revista Gafite, vol.3, no. 4, Nossa Editora, Ribeirão Preto,  outubro e 
novembro/1989, pág. 264 e Site linktotal.net. 
62 CARBONIERI, Mafra. Cantoria de Conrado Honório, op. cit. Orelhas de capa 
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 Essa consciência se revela através da metalinguagem que aparece em dez dos 

poemas.  

Relacionamos alguns exemplos: 

 

Eu vou para a Patagônica 

rasgar a minha poesia 

já rasgada e rasgaria 

(milagre da nostalgia)     (em Fardo, pág.25) 

 

Nada. 

O tempo que durar este poema 

a solução é não ser. 

Nada existe.   (em Momento, pág. 31) 

 

A poesia me persegue  

E não cabe no universo. 

     (em Inferno Privado, pág. 40) 

 

Meu verso é livre ou não é livre. 

Isso me interessa muito pouco. Se o rio transborda 

a margem não aparece. O rio é livre 

ou não é livre. Basta que seja rio 

e passe por onde siga. 

      (em Argila de Minha Mão, pág. 68-69) 

 

 A palavra é seu instrumento de trabalho e dela ele se vale não só como recurso 

de auto-entendimento, na medida em que se considera diferente, mas também como 

algo que se amalgamou à sua vida e com cuja expressão ele se identifica: 

 

nasci rascunho de tinta 

num bloco de capa dura 

e enquanto a palavra esfria 

me passo a sujo e à mão 

(a minha fotografia)   (Foto, pág.49) 
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 Também através da metalinguagem, explicita-se a consciência do papel social da 

literatura: 

 

Inscrição 

 

Longe da sala, 

atire o primeiro poema numa pedra 

da praça. (Há quem atire a primeira pedra 

num poema). Mas ele nunca se cala.   

(pág. 57) 

 

 Essa função de denúncia fica clara em outros poemas, mesmo não se valendo da 

metalinguagem. É interessante notarmos o título do poema abaixo – Notícia – que 

privilegiaria a linguagem em uma de suas funções mais valorizadas no mundo atual que 

é a referencial ou informativa. Mas nele predomina a função poética: a maneira de dizer 

é tão ou mais importante do que aquilo que se diz. À palavra é dada a missão de 

transmitir um conteúdo já conhecido de maneira que este se amplie despertando a 

sensibilidade e, conseqüentemente, a revolta ao tomarmos consciência das atrocidades 

provocadas pela ganância do ser humano ao longo de vinte séculos: 

 

Notícia 

 

Acidente. Ocidente. 

Vinte séculos antes ou depois. 

Ninguém disse nada e as botas na lama do arrozal. 

Estatística de sangue. O derrame do Santo Gral. 

 

O armamento dos mortos 

na paciência oriental. 

 

Horizonte. Muro, Ponte. 

Nada que valha a Grande Muralha 

ou os fossos pestilentos. 



 

 

109 

Ninguém disse a indústria pesada dos ossos 

na Praça da Paz Celestial. 

 

Vinte séculos. 

O arame farpado na memória. 

Resto de farda na lama do arrozal. 

Resto de homem. Resto. Antes ou depois. 

 

Ninguém disse nada. 

no campo minado. 

 

E na pele 

só o nervo transmite a última visão.  

      (págs. 42-43) 

 

 A presença das epígrafes deve ser notada. Três delas introduzem o leitor na 

Cantoria:  

Escreva como quiser, 

no estilo que preferir. 

Muito sangue correu sob a ponte 

para se continuar acreditando 

que uma só estrada é a certa. 

       Nicanor Parra 

 

Perdi o bonde e a esperança. 

Volto pálido para casa 

A rua é inútil e nenhum auto 

passaria sobre o meu corpo. 

                Carlos Drummond de Andrade 

 

Solapavas o solo, sonolenta. 

Punhas a maldição na água benta. 

              Cremonesi 
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 A de Drummond é resgatada no poema que acabamos de analisar.  A de Nicanor 

Parra, poeta chileno, funciona como um argumento de autoridade à tese de que o 

questionamento essencial da arte é a eliminação de preconceitos. “Um deles, em arte 

literária, nega a permanência da poesia na letra da canção popular. Entretanto, nem 

mesmo um verso isolado de Goethe, ou Judas Isgorogota, assegura a seus leitores a 

presença da poesia.”63 Já Cremonesi, é Orso. Orso Cremonesi, cuja lírica foi premiada 

pela Revista Cult, em 2000. Essas máscaras criadas conversam entre si e essa conversa é 

mantida, principalmente, através das epígrafes.  

Dos trinta poemas que compõem o livro, nove apresentam epígrafes; três delas 

de autores brasileiros – Caetano Veloso, Cassiano Ricardo e João Cabral de Melo Neto 

–, três de autores estrangeiros – Guillén, Neruda e D.H. Lawrence –, duas de Aldo 

Tarrento – uma outra máscara de Mafra Carbonieri – e, por último, a mais intrigante, a 

epígrafe do próprio Conrado Honório. 

 Embora Modas de Aldo Tarrento só tenha vindo à luz em 1999, ou seja, um ano 

após a Cantoria de Conrado Honório, a “espontaneidade rude” dessa máscara já 

aparece em dois poemas de Conrado. Encontramos, aqui, uma intratextualidade entre o 

que relutamos chamar de heterônimos e que será motivo de nossa discussão nesta tese. 

 Estragavas o estro,/ extravagante./, epígrafe do poema Ofício (págs. 46-47) são 

dois versos do poema de Aldo cujo título é Seresta Orestiana, mas com uma pequena 

alteração, nem por isso de pouca importância, do original. No poema do qual foi 

extraída a epígrafe, o adjetivo extravagante encontra-se entre parênteses e não há 

vírgula após o substantivo estro. Com toda certeza, a pontuação adotada no poema 

relaciona-se ao ritmo desejado deste que vai complementar o plano do conteúdo. Já na 

epígrafe o conteúdo se torna mais importante, não havendo necessidade, portanto, da 

mesma marcação rítmica. Reforçando, ainda mais, esse caráter intratextual entre os 

diferentes eus-poéticos de Mafra Carbonieri, o referido poema de Aldo traz uma 

epígrafe que não é de ninguém menos do que Conrado Honório, porém não do poema 

Ofício, pois, se tal fato ocorresse, o círculo se fecharia, impermeabilizando e restringido 

a dois poemas a relação entre Aldo e Conrado.   

 Seresta Orestiana será objeto de nosso estudo quando analisarmos a poética de 

Aldo Tarrento. 

                                                
63 IDEM. Ibidem. 
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 A segunda epígrafe atribuída a Aldo – /Me dê a cuia/ que eu te dou a bombilha./ 

– não aparece em nenhum dos poemas do livro Modas de Aldo Tarrento, fato que nos 

levaria à conclusão de que existe produção inédita desse eu-poético, ou não pertence a 

essa figura. 

 Estamos, agora, diante de uma encruzilhada para a qual convergem alguns 

caminhos: a epígrafe atribuída a Conrado Honório: 

 

Eu cito Deus e todo o mundo 

às onze horas da manhã; 

Se perco o trem 

 não perco a estrela 

Aldebarã. 

 

 no poema do próprio Conrado Honório, Montagem para Mário de Andrade, não foi 

escrita pelo “eu” de Conrado, mas pelo “eu” de Aldo, no poema Serenata de Conrado 

Honório. Com isso, verificamos que não se trata de um simples diálogo entre eles, mas 

de uma “assimilação”, por parte de um, do fazer poético de outro. (Voltaremos a essa 

questão da unidade entre as máscaras na conclusão final do trabalho, depois de 

analisados os outros livros.) 

 A epígrafe em questão cumpre o seu papel de resumir o assunto do poema, visto 

serem feitas diversas citações ao longo deste: 

 

Caetano. Quem lê tanta notícia? 

Milton. Não é meu este lugar. 

Jesus. Tudo está consumado. 

Um pênis pronto e acabado 

a lápis de carpinteiro. 

 

(...) 

 

Goethe. Mais luz. 

Paulinho. Vai abrir. Vai abrir. 

Dostoievski. Deus exige demais dos homens. 

Nietzsche. Deus está morto. 
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Deus. Faça-se a luz. 

 

(...) 

 

Soldado. O inimigo é o povo. 

Chico. Não chore ainda não. 

Gil. Considere a possibilidade 

de ir para o Japão.    (págs.55-56) 

 

 A intertextualidade permeia quase toda a lírica de Conrado, ora ela aparece de 

maneira explícita, já mencionada no título como é o caso de Álvaro de Campos 

Revisitado ou Charge para Oswald, 1922, ora velada, mas de fácil percepção, como o 

poema Epígrafe, que conversa, como já analisamos, com o poema de Carlos Drummond 

de Andrade, ou O Engenheiro, um dialogismo com o “fazer poético” de João Cabral de 

Melo Neto: 

 

O Engenheiro 

 

É preciso ser preciso 

na história natural 

do poema. 

 

Do contrário, do ovário 

não verte o verso do siso 

que se teima.    (pág. 74) 

 

 Finalizando, cumpre-nos traçar um perfil desse “eu-Conrado Honório” que nos 

possibilite, ao final de nosso estudo, relacioná-lo aos outros “eus” e tentar, 

humildemente, tecer considerações sobre a criação dessas “personas”. 

 Sem se prender a regras convencionais da sociedade, sem se deixar moldar por 

elas, Conrado é um boêmio. Através de seus versos percebemos que ele tem uma 

bagagem cultural e literária ampla. É capaz de citar Sharon Stone (pág. 18), Caetano 

Veloso (pág.55) ou Nietzsche (pág.56) com a mesma familiaridade. 
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 Seu conjunto lexical é extremamente amplo, há domínio vocabular que, aliado à 

noção de ritmo, exploram sobremaneira a sonoridade das palavras. 

 Fica-nos clara a consciência da poesia enquanto instrumento de análise do 

mundo e denúncia da ganância e hipocrisia humanas, fato que não o isenta de 

preocupar-se com o fazer poético, com a função poética da linguagem. 

 Embora possamos considerar Conrado Honório uma pessoa alegre, de bem com 

a vida, há momentos de questionamento da existência propiciados pela capacidade de 

domínio da palavra que o levam a um estado de alma característico da decepção com o 

comportamento humano. 

 E, finalmente, percebemos a consciência da existência de diferença entre aqueles 

que têm discernimento e usam a palavra como arma e como exteriorização de seus 

sentimentos e os que não detêm essa faculdade interpretativa que, segundo o eu-poético, 

colocá-los-ia em uma posição inferior na condição humana. 
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Modas de Aldo Tarrento 

 

 O segundo livro da lírica de Mafra Carbonieri é Modas de Aldo Tarrento e dele 

escolhemos para nossa análise os poemas Seresta Orestiana, Fernando Pessoa 

Revisitado, Ode para Ricardo Reis e Para berrante e viola de sete cordas. 

 

 

 

Seresta Orestiana 

tanta zombaria 

eu entrava 

ela saía 

malquerendo na passagem 

meu amor 

minha poesia 

CONRADO HONÓRIO 

  

 Atraías os astros onde pisavas. 

 Previam o teu rastro e te luziam. 

 Temperavas as ostras com saliva. 

 Me salgavas a boca de desgosto. 

 

 Plantavas temporais, 

      te recolhias. 

 Procuravas alcovas e enguias. 

 Pedias anchovas para esquecê-las. 

 Salpicavas de estrelas 

      meus apegos. 

 

 Tu molhavas tanto os meus segredos. 

 Murmuravas nas orelhas 

      oferendas. 

 Me esmagavas a guia 

      entre fendas. 
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 Me enganavas com gana de cigana. 

 

  Praticavas o pranto com encanto. 

  Engendravas a paixão sem relutância. 

  Tu ganhavas do cão 

       quando ganias. 

  Tu secavas os rios 

       e rias. 

 

  Meus apelos nos teus selos 

       consentias. 

  Desvendavas afagos quando ardias. 

  Hesitavas no ato 

       (cativante). 

  Ofertavas a concha 

       (adormecida). 

  Estragavas o estro 

       (extravagante). 

  Mas, descias da lua 

       (compadecida). 

 

 Empunhavas só o punho 

      (o gesto incerto) 

 e escorregando as unhas por meu peito 

     (distante e perto) 

 circundavas o punhal 

      (te apunhalavas). 

 Salpicavas de estrelas nossa colcha. 

 Viravas um vulcão que punha lavas. 

 

 Devagar, 

 devolvias a vulva vulnerada. 

 Arrancavas o siso com demência. 

 Transitavas em transe transparente. 
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 E transtornavas em torno, 

      apaziguada. 

 E evitavas a chama, 

          precavida. 

 E retomavas o juízo, 

      distraída. 

 

 

 

O estrato fônico 

 

 

 A tessitura sonora deste poema recria a melodia presente em uma seresta. Ele é 

composto de 176 palavras e a vogal média “a” está presente por 178 vezes. Essa vogal é 

a responsável pelas rimas internas formadas pelos verbos, como veremos mais adiante, 

no pretérito imperfeito e chega a aparecer por sete vezes em alguns versos, marcando o 

compasso típico de uma seresta: 

 

E enganavas com gana de cigana.  

     (3ª. estrofe) 

 

Engendravas a paixão sem relutância. 

     (4ª estrofe) 

  

Desvendavas afagos quando ardias. 

     (5ª. estrofe) 

 

Na terceira estrofe, há uma intensificação na cadeia rítmica do poema 

representada pela vogal “a” e pelas consoantes bilabiais nasais /m/ e /n/ sugerindo a 

duração da nota musical. É como se fosse, conforme o próprio verso diz, um “murmúrio 

de oferendas nas orelhas”, atitude típica de amantes que desfrutam do prazer de estarem 

juntos e poderem estabelecer um contato físico.  
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Tu molhavas tanto os meus segredos. 

   Murmuravas nas orelhas 

        oferendas. 

   Me esmagavas a guia 

        entre fendas. 

   Me enganavas com gana de cigana. 

 

 Observemos que, dos quatro períodos que compõem essa estrofe, três deles se 

iniciam com o fonema nasal /mê/ sonora e, embora o primeiro período se inicie pela 

linguodental /t/ surda, o vocábulo seguinte é “molhavas”, que se inicia também pela 

nasal /mê/.  

 Se atentarmos para o quarto verso dessa estrofe, veremos que há uma seqüência 

de cinco “as”, apenas com o acréscimo, na última palavra, da vogal “i”: 

 

Me esmagavas a guia 

 

 A abertura dessa vogal média complementa o plano do significado, pois este 

verso demonstra a intensidade prazerosa do contato físico, o gemido decorrente do 

prazer sexual provocado no eu-poético pela companheira, mas sem ainda se consumar o 

ato sexual em si. 

 A labiodental constritiva sonora /v/, além de estar presente na maioria dos 

verbos, visto estes serem de primeira e segunda conjugações e estarem no pretérito 

imperfeito do indicativo, criam aliterações sugestivas como na sétima estrofe: 

 

Devagar, 

devolvias a vulva vulnerada. 

 

 Ou, ainda, no último verso da sexta estrofe em que a presença dessa vogal não é 

tão acentuada, mas se percebe a figura sonora: 

 

Viravas um vulcão que punha lavas. 
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 As oclusivas linguodentais, tanto a surda /t/, como a sonora /d/, principalmente a 

primeira, têm também papel importante na construção rítmica do poema: a surda 

aparece por 54 vezes e a sonora tem 34 ocorrências.  Estão elas dispostas de maneira a 

marcar o compasso musical, as batidas mais fortes que poderiam se assemelhar, no 

plano do significado, ao ritmo cardíaco, que também alterna batidas e pausas. Esse 

ritmo estaria ligado a um caráter regular de marcação (no caso do coração, a batida, 

também chamada diástole) que seria a distribuição de uma duração numa seqüência 

regular de intervalos. Essa seqüência, por sua vez, se alterna já que o coração 

acompanha os momentos de intensificação do prazer. 

 Tais consoantes têm a seguinte quantidade de ocorrências, separando-se por 

estrofes, da primeira à oitava: 11, 6, 8, 9, 21, 12, 9 e 10. É como se dividíssemos o 

poema em três atos: Primeiro, temos a sedução e a expectativa marcadas pelas quatro 

estrofes iniciais que apresentam uma pequena oscilação no ritmo cardíaco. Logo após, a 

quinta e sexta estrofes reproduzem o ritmo célere desse órgão, marcando a intensidade 

da relação amorosa para, depois, numa terceira parte, nas estrofes sétima e oitava, haver 

o retorno ao ritmo inicial. 

 Na quinta estrofe, logo após o terceiro verso, há uma seqüência de versos com 

metrificação alternada, embora o poema seja composto de versos livres, apenas com 

algumas coincidências métricas. É a confirmação desse ritmo rápido e cadenciado: os 

versos ímpares têm seis sílabas métricas e os pares têm quatro, única exceção é o 

segundo verso /(cativante)/ que possui três sílabas. 

Esse trecho é o mais nevrálgico do poema. Sua composição rítmica pode ser 

associada a batidas rápidas do coração, intercaladas por uma expiração mais longa que 

se relacionaria a uma sensação de alívio, como se o verso que se encontra entre 

parênteses servisse a esse propósito.  

 A normalização desse ritmo pode ser percebida através da aliteração no último 

verso da sétima estrofe e no primeiro verso da oitava: 

 

Transitavas em transe transparente. 

 

E transtornavas em torno, 

apaziguada. 
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A musicalidade marcada pela seqüência trans sublinha um valor expressivo. 

Trata-se de uma sensação de harmonia que se prolonga através da nasalização seguida 

da sibilante. 

 O prolongamento da ação dá-se pela escolha do verbo no pretérito imperfeito do 

indicativo. Esse tempo verbal “exprime fundamentalmente um fato passado não 

concluído ou que perdurou muito antes de concluir-se”.64 

 A segunda justificativa para a utilização desse verbo é que nos parece mais 

adequada uma vez que o fato, agora passado, era então presente e está sendo visto em 

sua duração, acrescido da circunstância de que era uma ação habitual. 

 Outra presença importante na construção rítmica do poema em estudo é a da 

constritiva sibilante alveolar /s/ que aparece por 108 vezes. Somente em cinco 

ocorrências ela representa o fonema /z/, nas demais, o fonema é o /sê/. Já no primeiro 

verso encontra-se uma aliteração: 

 

Atraías os astros onde pisavas. 

 

 que se repete no terceiro: 

 

Temperavas as ostras com saliva. 

 

 também presente no 11º. verso: 

 

Tu molhavas tanto os meus segredos. 

 

 ou ainda no 39º. verso: 

 

Salpicavas de estrelas nossa colcha. 

 

 A presença reiterada desse fonema remete-nos tanto à musicalidade presente no 

poema que é definido como seresta, como também ao sussurro produzido pelas vozes 

dos amantes. 

                                                
64 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática, teoria e prática, São Paulo, Atual Editora, 8ª. edição, pág. 
160. 
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 A construção sintática privilegia os períodos curtos, na maioria das vezes, 

períodos simples com construção paralelística, iniciando-se, quase sempre, pelo verbo 

na segunda pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo. 

 Na seqüência abaixo, relacionamos quatro versos cuja construção se vale de 

verbos transitivos diretos com seus respectivos objetos diretos, seguidos de um adjunto 

adverbial de modo. 

 

   Temperavas as ostras com saliva. 

   (...) 

   Praticavas o pranto com encanto. 

   (...) 

   Engendravas a paixão sem relutância. 

   (...) 

   Arrancavas o siso com demência. 

 

 Finalizando o estudo deste estrato, cumpre-nos fazer uma referência à utilização 

de rimas. Estas não possuem um esquema regular, mas se percebe a sua ocorrência em 

algumas estrofes, como, por exemplo, na segunda estrofe em que aparecem os pares de 

rimas ricas - recolhias/enguias - e preciosas - esquecê-las/estrelas – ou, na quarta 

estrofe, a presença das rimas pobres - ganias/rias. 

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

 Com a personificação que se amplia para uma metáfora, os dois primeiros versos 

já nos remetem à importância da presença feminina no contexto do poema. A previsão 

feita pelos astros dos passos da mulher, a fim de que pudessem emprestar-lhe o brilho, 

denota a intencionalidade de fazê-la objeto de destaque. 

 Notemos, porém, que os astros previam o “rastro” e não os passos, fato que 

poderia nos levar a uma situação paradoxal, uma vez que prever é ter uma idéia 

antecipada de algo que vai acontecer e rastro seria o vestígio deixado por qualquer coisa 
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ao passar. Essa possibilidade interpretativa, todavia, não se sustenta, pois uma das 

acepções do vocábulo “rastro” é “aquilo que nos leva a alguém ou a algo; indício, 

sinal”.65 E é nesse sentido que devemos entender esses dois primeiros versos: os astros 

eram levados, conduzidos pela presença feminina a fim de fazer com que ela aparecesse 

com todo o seu viço e beleza. 

 Ao associarmos o brilho dos astros ao despontar da mulher, estamos atribuindo a 

esta um traço qualificacional: ela é uma figura resplandecente. Esse traço lhe é atribuído 

para mostrar que ela é um elemento da natureza capaz de despertar atenções por onde 

passa. Não nos esqueçamos de que para os astrólogos, “astro” é cada um dos corpos 

celestes que influenciam os destinos humanos. 

 Essa construção imagética da figura feminina vai influenciar e determinar o 

comportamento do eu-poético uma vez que ela é o sujeito agente de todos os verbos do 

poema, à exceção do “previam” que, como já dissemos, tem como agente os astros. 

 Poderíamos interpretar como correlatos intencionais os termos ostra, boca, 

alcovas, enguias, anchovas, concha, que nos remetem ao universo erótico, dos prazeres 

sexuais. Tanto ostra como concha são associadas à concavidade - imagem esta que se 

estende para alcovas - e se assemelha ao órgão sexual feminino. Já enguias e anchovas, 

principalmente o primeiro vocábulo, por designar um peixe com corpo serpentiforme, 

representariam o órgão sexual masculino. 

 Os versos: 

 

Me esmagavas a guia  

 entre fendas. 

 

metaforicamente, também nos remetem ao órgão sexual masculino e, confrontado com 

os versos: 

 

Meus apelos nos teus selos 

consentias. 

 

aliás, o único período que apresenta um hipérbato, já que, como foi dito, há um 

paralelismo na construção oracional do poema que se inicia sempre pelo verbo – aqui o 

                                                
65 HOUAISS, Antonio. Op. cit., pág. 2387.  
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objeto direto está anteposto ao verbo – revela o jogo da sedução amorosa marcado pela 

brincadeira da permissividade ou não do contato físico. 

 Na quinta estrofe, há quatro versos entre parênteses e esse procedimento se 

repete na estrofe seguinte com mais três versos isolados graficamente.  

 

Hesitavas no ato 

        (cativante). 

   Ofertavas a concha 

        (adormecida). 

   Estragavas o estro 

        (extravagante). 

   Mas, descias da lua 

        (compadecida). 

 

   Empunhavas só o punho 

        (o gesto incerto) 

   e escorregando as unhas por meu peito 

        (distante e perto) 

   circundavas o punhal 

        (te apunhalavas). 

 

Essa oclusão parentética corresponde, nos quatro primeiros versos, à necessidade 

de caracterizar o ato praticado pelo sujeito no verso anterior. Observemos que se trata 

de quatro adjetivos: cativante, adormecida, extravagante, compadecida. 

 Já na estrofe seguinte, os versos entre parênteses revelam a atitude – te 

apunhalavas, o gesto incerto – ou a circunstância dessa atitude – distante e perto – 

praticada pela mulher e observada pelo eu-poético. 

 Na última estrofe, há uma construção paralelística semelhante à da quinta 

estrofe. A única diferença consiste no fato de que, nesta, como já dissemos, há a oclusão 

parentética de alguns versos e, naquela, os versos correspondentes encontram-se 

isolados apenas por vírgulas. 

 

    E transtornavas em torno, 

        apaziguada. 
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   E evitavas a chama, 

        precavida. 

   E retomavas o juízo, 

        distraída. 

 

 Parece-nos que o isolamento dos primeiros através dos parênteses corresponde à 

necessidade de mostrar as ações sem a interrupção das mesmas que, quer queiramos ou 

não, através do uso dos adjetivos, revela uma avaliação racional dessas atitudes ao 

tentar verbalizá-las. O ato amoroso, na sua maior intensidade, caracteriza-se pela 

ausência de racionalismo. 

 Quanto à seqüência final do poema, esses adjetivos já demonstram uma 

aproximação com a retomada da consciência. Não é mais o eu-poético que emite um 

julgamento sobre as ações da companheira, mas ela mesma reconhece em si esses 

agentes caracterizadores. A confirmação disso está no penúltimo verso: E retomavas o 

juízo. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 O estrato as objetividades apresentadas, neste poema, corresponde a uma 

unidade temática que gira em torno do contato físico entre dois amantes que propicia a 

união sexual. A essencialidade, para usarmos o termo de Ingarden, reside na sublimação 

desse ato evocado através da relação semântica das unidades significativas textuais. 

 Assim é que, dessa maneira, termos como segredos, paixão, afagos, nos 

remetem já ao universo da correspondência amorosa, sem, contudo, ainda, ampliar esse 

aspecto instintivo, carnal, da necessidade de buscar a forma concreta. Essa ampliação 

começa a se esboçar nos termos bocas, alcovas, orelhas, colcha, para atingir o seu 

clímax com o vocábulo vulva no verso: devolvias a vulva vulnerada. 

A utilização de palavras pertencentes ao universo marinho como ostras, enguias, 

anchovas, concha, descortina um segundo plano de significação ao constatarmos que se 

trata de alimentos afrodisíacos propícios a excitar os desejos sexuais. A palavra 
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"afrodisíaco" é utilizada desde o século I a.C. e deriva do nome Afrodite, deusa do 

amor na mitologia grega. Diz a lenda que a deusa nasceu da espuma do mar, depois de 

Cronos ter castrado seu pai e lançado os genitais na água. Daí a crença de que todos 

os alimentos que vêm do mar são afrodisíacos.66  

Tais termos, por uma relação de semelhança, passam a significar o órgão sexual, 

tanto masculino quanto feminino. Enguia e anchovas se assemelham a um símbolo 

fálico enquanto ostras e concha, pelo aspecto côncavo, lembram a genitália feminina. 

Ainda dentro desse universo das unidades significativas referentes à alimentação 

– mesmo no caso de concha, pois dentro dela se encontra o molusco comestível –, dois 

outros termos complementam a figurativização desse procedimento indispensável à 

continuidade da vida: temperavas, salgavas.  

Num primeiro plano de interpretação, eles podem se entendidos como a 

necessidade de se aprimorar ou acentuar o sabor do alimento para que este se torne mais 

agradável. Num plano mais elevado, essa mesma necessidade se transfere para a 

realização do jogo amoroso que antecipará o ato sexual. 

A referência à luminosidade, através de palavras como astros, estrelas, lua, 

lavas, explora o aspecto vital da existência e nos remete ao cosmos, mais precisamente à 

natureza presente neste, que pode ser reduzido a uma alcova para a qual tudo pode 

convergir, como atestam os versos: 

 

  Salpicavas de estrelas nossa colcha. 

  Viravas um vulcão que punha lavas. 

 

Uma outra unidade significativa de bastante importância para a relação com o 

ato sexual é “punhal”, no verso: 

 

  circundavas o punhal 

            (te apunhalavas). 

 

Encontramos, aqui, novamente a semelhança do objeto com o órgão sexual 

masculino, intensificado, agora, pelo verbo apunhalavas, revelando uma inequívoca 

                                                
66 PASSOS, Michele Delboni dos. Site www.gastronomiabrasil.com.br. 3/6/2005 
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associação entre o prazer e a dor. Associação esta confirmada através de outros 

vocábulos do poema como esmagar, pranto, gania.  

  

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

  

 

 É nesse estrato que vão se reencontrar aspectos analisados em outros estratos e 

vão nos fornecer uma imagem da cosmovisão do eu-poético. 

 Essa visão associa a luminosidade, a presença da luz, ao ato sexual, numa clara 

extensão à maternidade.  

Com o primeiro verso do poema: 

 

   Atraías os astros onde pisavas. 

 

relacionamos as “pisadas” aos passos, ao caminho a ser percorrido, simbolizando um 

pré-destino, ou seja, uma predestinação. A interlocutora é uma pessoa iluminada, no 

sentido de trazer em si uma luz, mas esta é tomada de empréstimo, no caso, dos astros, 

ou seja, de algo presente na natureza e incapaz de ser desvendado. É como se à mulher 

fosse dada essa possibilidade de “luzir” ou trazer a luz ao seu lado. 

 A possibilidade de emissão de luminosidade também é uma das características 

da presença feminina, marcada, por duas vezes no poema: 

 

   Salpicava de estrelas 

            meus apegos.                       (2ª. estrofe) 

 

   Salpicava de estrelas nossa colcha.   (6ª. estrofe) 

 

 Se a presença da claridade, da luz, ilumina o ato sexual, fazendo-se enxergá-lo 

em toda a sua beleza, fato que o aproximaria de um momento de epifania, devemos 

também lembrar que o excesso de luz cega, circunstância que, no caso, poderia nos 

aproximar de um estado de irracionalidade, marcado pelo instinto, uma vez que 

seríamos guiados pelos outros sentidos, paladar, audição, tato e olfato. 
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 À exceção do olfato, os outros três sentidos se fazem presentes no texto, 

assinalando esse momento de entrega aos prazeres físicos, como, por exemplo, nos 

versos: 

 

   Temperavas as ostras com saliva. 

   Me salgavas a boca com desgosto.    (1ª. estrofe) 

 

   Murmurava nas orelhas 

              oferendas.    (3a. estrofe) 

 

   e escorregando as unhas por meu peito.      (6ª. estrofe) 

 

 Outra perspectiva de compreensão do mundo apontada no poema é a associação 

entre o ato sexual e o alimento – representado, aqui, por frutos do mar –, este visto 

enquanto necessidade de sobrevivência, de manutenção da vida, e, por que não 

poderíamos dizer, de origem da vida. Estaria, agora, fechada a circularidade que seria a 

representação da existência humana: a luz primeira, que dá vida, acompanha a presença 

feminina, principalmente, a fim de que ela desperte desejos físicos no homem, 

entendido como ser do sexo masculino. Esse contato físico gerará uma nova luz, capaz 

de perpetuar a condição humana. 

 A figura feminina conduz toda a ação. O eu-poético se porta como um elemento 

passivo nesse jogo amoroso. Ele é um observador, um “voyeur” que se deixa conduzir, 

deixando clara a sua concepção de sedução para a realização do ato sexual: ela deve ser 

praticada pela mulher, elemento dominador que impõe os seus desejos mais instintivos, 

mas que, ao mesmo tempo, tem controle sobre eles, pois retorna à racionalidade e ao 

comportamento padrão exigido pela sociedade da qual faz parte no momento em que 

atinge o objetivo pretendido, como nos revelam os dois últimos versos do poema: 

 

   E retomavas o juízo, 

               distraída. 
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Conclusão 

  

 

Já no título do poema somos remetidos a um dos compositores mais importantes 

da canção popular brasileira, Orestes Barbosa, que, em parceria com Sílvio Caldas, 

compôs Chão de Estrelas, canção em que aparece o verso Tu pisavas nos astros 

distraída. Sobre esse poeta e esse verso, Manuel Bandeira afirmou: “grande poeta da 

canção, esse Orestes! Se se fizesse aqui um concurso, como fizeram na França, para 

apurar qual o verso mais bonito de nossa língua, talvez eu votasse naquele de Orestes 

em que ele diz: ‘Tu pisavas os astros distraída’... Só mesmo em ‘Chão de Estrelas’ era 

possível achar esse verso. (...) Sei de muito poeta (Onestaldo de Pennafort é um deles e 

eu sou outro) que se rala de inveja porque não é autor daquele verso. Com razão: 

nunca se endeusou tanto uma mulher como naquelas cinco palavras...”67 

Vale a pena transcrevermos aqui a letra da canção e o verso tão louvado por 

Manuel Bandeira. 

 

CHÃO DE ESTRELAS 

 

Minha vida era um palco iluminado, 

Eu vivia vestido de dourado, 

Palhaço das perdidas ilusões. 

Cheio de guizos falsos de alegria, 

Andei cantando a minha fantasia 

Entre as palmas febris dos corações. 

 

 

Meu barracão no morro do Salgueiro 

Tinha o cantar alegre de um viveiro, 

Foste a sonoridade que acabou. 

E hoje, quando do sol a claridade 

Forra meu barracão, sinto saudades 

Da mulher, pomba rola que voou. 

                                                
67 BANDEIRA, Manuel. Poesia e prosa,  Ed. Nova Aguilar, R.J., 1996, v.2,  pg.410. 
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Nossas roupas comuns dependuradas 

Na corda, qual bandeiras agitadas, 

Pareciam um estranho festival.  

Festa dos nossos trapos coloridos 

A mostrar que nos morros mal vestidos 

É sempre feriado nacional. 

 

A porta do barraco era sem trinco, 

Mas a lua furando nosso zinco 

Salpicava de estrelas nosso chão. 

Tu pisavas nos astros distraída, 

Sem saber que a ventura desta vida 

É a cabrocha, o luar e o violão.68 

 

 A intertextualidade é explícita, mas nos resta saber se ela se faz somente na 

referência à música e a dois versos desta ou se o poema de Aldo, na sua totalidade, é 

uma conversa com o de Orestes Barbosa. Vejamos, portanto, as semelhanças e 

diferenças.  

 Iniciemos nosso estudo pelo título do poema de Aldo, Seresta Orestiana. A 

seresta, tal qual conhecemos hoje, sempre foi tributária do formato das valsas-canções e 

das modinhas do século XIX. Se a temática deveria ser langorosa e sentimentalóide, a 

forma dos versos também possuía uma fórmula singular: a sextilha. Composta por seis 

versos enfeixados, a sextilha é um formato poético arcaico, que reapareceu durante o 

Romantismo, e que fez casa dentro do formato peculiar do tempo de valsa típico da 

seresta. Foi no formato de sextilha que Orestes Barbosa compôs as mais belas páginas 

do cancioneiro popular, entre elas, “Quase que eu Disse” e “Arranha-Céu”, todas em 

parceria com Sílvio Caldas (1908-1998), o maior intérprete de serestas de todos os 

tempos. Juntos, Orestes e Sílvio se tornaram expoentes desse tipo de música, que obteve 

enorme popularidade na primeira metade do século passado.69  

                                                
68 Barbosa, Orestes, Chão de estrelas, 1937. 
69 RABISCO, Revista de Cultura Pop, 27 de fevereiro a 12 de março de 2003, Edição 13, Latim em pó, 
por Marcelo Xavier. 
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 Já na definição de seresta, notamos que o poema em estudo não se encaixa no 

aspecto formal e temático desta. Ele é composto por oito estrofes e, dessas, somente 

quatro, ou seja, a metade é composta de seis versos. 

 Quanto ao tema, como já foi analisado, trata-se de uma alusão clara ao encontro 

amoroso, objetivando a prática sexual que não poderia ser classificada como 

sentimentalóide.  

 Contudo, há a utilização parafrásica dos versos Salpicava de estrelas nosso chão 

e Tu pisavas nos astros distraída. Quanto ao primeiro, deve-se notar que, na canção, o 

sujeito do verbo “salpicava” é a “lua”. Ela penetrava no barraco através dos furos no 

zinco que servia de telhado. A interlocutora do eu-poético pisava esses pontos 

luminosos no chão que se assemelhavam a estrelas. Numa extensão de significado, o 

barraco, que era o lugar comum aos apaixonados, assemelhar-se-ia ao céu, pois neste é 

que se encontram as estrelas. 

 Em Aldo, a interlocutora traz os astros consigo, para onde quer que vá, portanto, 

diante da posse dessa luminosidade, ela pratica a ação de “salpicar”, nos versos 

Salpicavas de estrelas/ meus apegos e Salpicavas de estrelas nossa colcha. O lugar de 

encontro dos amantes – alcovas – também se assemelharia a um lugar celeste, este 

entendido como fonte de prazer, distante das preocupações materiais e racionais da vida. 

 Note-se que, ao falarmos da seresta Chão de estrelas, nos valemos do termo 

“apaixonados” e, ao nos referirmos ao poema em estudo, preferimos o termo “amantes”.  

Apaixonados relaciona-se a um plano mais espiritual que material, o que já não ocorre 

com o outro termo, ou seja, amantes. 

 Se, por um lado, essa distinção se faz necessária para estabelecer uma diferença 

no tratamento do tema entre o poema e a música, por outro, ela os aproxima de maneira 

a revelar a percepção do eu-poético, no poema de Aldo, da mudança de comportamento 

da sociedade no que tange ao relacionamento amoroso. 

 A serenata de Orestes Barbosa veio à luz em 1937, época em que os costumes e 

as práticas sociais eram diferentes. Certos temas eram tabus e o ato sexual não podia, de 

forma alguma, ser retratado numa música sob pena de censura, seja através das leis 

vigentes ou da própria estrutura da sociedade, baseada numa tradição familiar provinda 

de uma educação fundada na reserva e discrição e também da influência recebida do 

catolicismo. 

 Hoje, com a evolução do pensamento moderno, temas como o sexo deixaram 

cair o véu que os cobriam e passam a ser discutidos em todas as formas de expressão. 
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 Ciente dessa mudança, Seresta Orestiana procura resgatar um tema amoroso, 

que servira de inspiração para a composição de Chão de estrelas, atualizando-o, ou seja, 

vamos encontrar nele a mesma presença feminina que, de certa maneira, encantou o eu-

poético da canção e o do poema, mas que agora é vista em toda a sua sensualidade. 

 Aldo vale-se da seresta de Orestes para nos mostrar como essa composição seria 

reconhecida nos dias de hoje por falar a mesma língua dos amantes. 
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Fernando Pessoa Revisitado 

 

 

 O poeta é costureiro, 

 Pierre Cardin ou Saint Laurent, 

 que corta sob medida 

 as palavras que convêm. 

 

 Mas a medida do corpo 

 não é o corpo quem dá. 

 Por trás do corpo, os senhores 

 de nossa vida manejam 

 as palavras que convêm. 

 

 E no desfile de modas, 

 Veuve Clicquot noite a dentro, 

 idéias de summer e smoking 

 na moldura dos cristais, 

 todos aplaudem, de bêbados, 

 as palavras que convêm. 

 

 Não passo na passarela. 

 Nunca eu soube o que convém. 

 O poeta é costureiro 

 que corta sob medida 

 lirismo de tafetá. 

 Mas a medida do corpo, 

 quando é que o corpo dará? 
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O estrato fônico 

 

 

 Com os versos da primeira estrofe: /O poeta é costureiro/ (...) que corta sob 

medida/ as palavras que convêm/ já começa se esboçar a importância da escolha da 

palavra exata, ou seja, a predominância da função poética da linguagem, na qual se acha 

presente o estrato fônico. 

 A preocupação de que o plano da expressão complemente o plano do conteúdo 

transparece na utilização das vogais a, e, o que se apresentam em quase igual número no 

poema. A vogal média “a” está presente em 58 ocorrências, a anterior “e” se faz notar 

por 54 vezes e a posterior “o” marca presença em 58 vezes (considerando-se, aqui, a 

pronúncia francesa de Cardin – a vogal “ i” representando o fonema /a/ – e Laurent – 

com o encontro “ au” representando o fonema /o/). Notemos que, mesmo no título, tais 

vogais aparecem, cada uma delas, por três vezes. Esse procedimento visa criar um efeito 

de harmonia marcado, por um lado, pelo plano visual, na disposição gráfica e, por outro, 

pela associação com a realidade, uma vez que um desfile de modas deve, 

principalmente, agradar aos olhos por apresentar uma combinação de elementos 

diferentes e individualizados, mas ligados por uma relação de pertinência, que produz 

uma sensação agradável e prazerosa. 

 Dessa maneira, podemos notar, na primeira estrofe, uma disposição da referida 

vogal média “a” que se assemelha a um espaço típico de passarela, como se, a partir da 

palavra “poeta” – a primeira ocorrência dessa vogal –, um caminho se fizesse notar para 

que o desfile tivesse lugar: 

     

   O poeta é costureiro, 

   Pierre Cardin ou Saint Lurent, 

   que corta sob medida 

   as palavras que convêm. 

 

 A noção espacial percorre todo o poema e, na última estrofe, ela se acentua, não 

somente na disposição da mesma vogal “a”, como também na aliteração presente no 

primeiro verso: 

 

Não passo na passarela. 
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 A seqüência paralelística do fonema /nê/ nasal – em não e na –, seguido pela 

oclusiva surda /pê/ e pela alveolar sibilante /sê/ - em passo e passarela–, sugere o ritmo 

do andar cadenciado, característico de apresentações desse tipo. Complementando esse 

aspecto, temos ainda a escolha do verbo “passar” que, conjugado na primeira pessoa do 

singular do presente do indicativo – passo –, pode ser associado ao homógrafo 

homófono – passo, substantivo –, ao qual prende a sua significação: não dou passos 

para passar na passarela. A disposição da mesma vogal “a”, formando um triângulo com 

uma espécie de abertura para as entradas e saídas, marca, ainda mais fortemente, o 

aspecto espacial de uma passarela de desfiles de moda: 

 

   Não passo na passarela. 

   Nunca eu soube o que convém. 

   O poeta é costureiro 

   que corta sob medida 

   lirismo de tafetá. 

   Mas a medida do corpo, 

   quando é que o corpo dará? 

 

 A segunda estrofe, composta de cinco versos, apresenta, em três deles, a palavra 

“corpo”. Aqui, o que está em foco não é mais a vestimenta (as palavras), mas sim aquilo 

que a sustenta e que detém o poder de a criar. Sua representação, no plano visual, é 

marcada pela presença da vogal posterior, ou velar, “o”. É como se essa vogal marcasse 

a disposição dos corpos que assistem ao desfile, os quais ora podem estar alinhados, 

como ocorre na segunda estrofe em que “os senhores de nossa vida manejam as 

palavras que convêm”, 

   Mas a medida do corpo 

   não é o corpo quem dá. 

   Por trás do corpo, os senhores 

   de nossa vida manejam 

   as palavras que convêm. 
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ora desalinhados como na terceira estrofe, mostrando, inclusive, algumas personalidades 

diferentes – como os dois “os” italicados – em que “todos aplaudem de bêbados, as 

palavras que convêm”.    

 

   E no desfile de modas, 

   Veuve Clicquot noite a dentro, 

   idéias de summer e smoking 

   na moldura dos cristais, 

   todos aplaudem, de bêbados, 

   as palavras que convêm. 

 

 A harmonia se completa com a presença da vogal anterior ou palatal “e” que 

simbolizaria os aplausos; daí a forte presença dessa vogal acentuada. Das 54 

ocorrências, 10 delas recebem acento agudo ou circunflexo, sem levarmos em conta as 

cinco vezes em que se apresentam em palavras estrangeiras como Pierre, Veuve e 

Summer. Por quatro vezes, essa acentuação recai sobre a palavra convém que nos dá a 

medida exata da convenção, da necessidade do aplauso, mesmo que esse não 

corresponda à opinião de quem o produz. 

 Das consoantes, merece destaque a linguodental sonora /d/, presente por 32 

vezes no poema e que, associada à vogal “e”, amplia a sonoridade dos aplausos. O 

momento mais intenso, o da consagração final, é marcado pela aliteração dessa 

consoante, juntamente com as outras explosivas, /t/, /p/ e /b/, no verso: 

 

   todos aplaudem, de bêbados, 

 

 Quanto ao aspecto formal, o poema é composto por quatro estrofes de número 

irregular de versos os quais vão aumentando em número, progressivamente. A cada 

nova estrofe, algo é acrescentado, como se marcasse a expectativa sempre crescente 

pela finalização, já que ela seria um momento de epifania.  

 Notamos a harmonia rítmica na metrificação dos versos que apresentam sete 

sílabas métricas, à exceção do segundo e do décimo segundo que apresentam nomes e 

termos estrangeiros. 

 São versos brancos, sem rimas, ocorrendo apenas uma coincidência de sons na 

última estrofe, entre “tafetá” e “dará”. 
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O estrato das unidades de significação 

 

 

 Um correlato intencional pode ser percebido logo no primeiro verso com o 

vocábulo “costureiro”. Ele nos remete a uma profissão para a qual é necessária a 

habilidade, o domínio da técnica de recorte e junção e o conhecimento dos instrumentos 

com os quais trabalha. Ao se utilizar da metáfora “O poeta é costureiro”, ocorre uma 

intersecção do significado das palavras “poeta” e “costureiro”, fazendo com o que ao 

significado de base do primeiro termo se acrescente outro característico do segundo.   

 Ao poeta caberia, então, lidar com a palavra de tal forma que esta pudesse servir 

aos objetivos semelhantes aos da roupagem, ou seja, da mesma maneira que esta reveste 

o corpo, adequando-o à ocasião e exigida pela situação, aquela também teria uma 

utilidade parecida: corresponder à expectativa daqueles que esperam por ela, fato que a 

transforma em algo previsível e, portanto, puramente convencional. Essa conveniência 

está explícita no último verso que se repete nas três primeiras estrofes: 

 

as palavras que convêm. 

 

 Notemos que o substantivo “costureiro” não vem precedido de artigo, portanto 

sem individualização – que seria marcada pelo artigo definido o – e sem generalização – 

marcada pelo uso do indefinido um. Tal omissão, permitida pelas regras da gramática70, 

visa exprimir um representante da classe, ou seja, o poeta seria um representante do 

costureiro, já que, entre o ofício exercido pelos dois, existe uma relação de semelhança. 

 Entretanto, ele não é um costureiro qualquer, que se mantém indiferenciado; ele 

é um Pierre Cardin ou Saint Laurent, costureiros famosos, reconhecidos mundialmente. 

Assemelhando-se a eles, o poeta acaba por incorporar esse reconhecimento por parte do 

público, diferenciando-o enquanto artífice de palavra e frases. 

 Um caráter ambíguo de interpretação é desencadeado pelo vocábulo “corta”, no 

terceiro verso da primeira estrofe: /que corta sob medida/. Se associado à profissão do 

                                                
70 SACCONI, Luiz Antonio.Op. cit., pág. 69. 
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costureiro, poderíamos entendê-lo como sinônimo de “talhar”, cortar o tecido à medida 

do corpo. As palavras seriam, portanto, cortadas à medida exata do contexto, à medida 

da exigência do corpo que as produz. Por outro lado, podemos, também, interpretá-lo 

como “tirar o excesso”, eliminar o que não se considera bom. E, aqui, vem a pergunta: 

quem detém o parâmetro usado para se considerar algo bom ou ruim? A resposta está na 

segunda estrofe: os senhores de nossa vida. 

 Com os três versos finais dessa segunda estrofe: 

 

Por trás do corpo, os senhores 

de nossa vida manejam 

as palavras que convêm 

 

percebemos que a ambigüidade é intencional, pois as duas interpretações se imbricam 

de tal maneira que se tornam indissociáveis: à medida do corpo é indispensável o corte, 

a eliminação daquilo que é considerado anti-convencional. 

 Uma outra metáfora, extremamente sugestiva, na qual reside uma habilidade no 

manejo da palavra, encontra-se na última estrofe: 

 

O poeta é costureiro    

que corta sob medida 

lirismo de tafetá. 

 

 Novamente, é feita a associação com o ofício do costureiro que está sempre 

entre panos. Tafetá é um tecido compacto de fina trama de seda, sem avesso. 

Etimologicamente, vem do persa tãftah e significa, literalmente, “o que é tecido”.71 A 

essência da subjetividade se encontra na trama, no ato de tecer, e dela deve partir para 

tomar forma. 

 Da mesma maneira que ressaltamos o fato de o poeta não ser qualquer 

costureiro, aqui, também, há referência a um tecido diferenciado, uma vez que provém 

dos fios de seda. A pessoa que é capaz de manusear esse tecido, certamente, é alguém 

capaz de fazê-lo e, portanto, diferenciada das outras da classe a que pertence.  

                                                
71 HOUAISS, Antonio. Op. cit.,pág. 2657.  
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 Um verso, neste poema, chama-nos a atenção. Mais precisamente dois vocábulos 

dentro desse verso. Trata-se de: 

 

Veuve Clicquot noite a dentro, 

 

 O advérbio “adentro” no sentido de “em meio a algo, no interior, dentro” 

costuma ser utilizado como uma única  palavra, o que estaria em desacordo com a grafia 

utilizada no verso. Porém, há uma forma histórica desse advérbio, datada do século XIV 

que prevê a utilização do prefixo “a” separado do advérbio “dentro”.72 Acreditamos que 

tal escolha se deva ao fato de, primeiramente, atender a um aspecto rítmico, 

estabelecendo, mesmo que mínima, uma pausa entre as palavras “noite” e “dentro”.  

         Como segunda justificativa, temos o fato de que a palavra “dentro” reproduz com 

maior intensidade a parte interna, o íntimo, o âmago, uma vez que está associada ao 

termo “idéias”. Envoltas pela noite, motivadas pelo champanhe, é que estas surgem.  

  

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 As unidades significativas que nos põem em contato com a realidade são 

costureiro, medida do corpo, desfile de modas, passarela e tafetá que nos remetem ao 

mundo da alta-costura. Ao lado dessas, porém, encontramos outras que explicitam o 

fazer poético, como poeta, palavras e lirismo. 

 Através da metalinguagem, o eu-poético vai revelando a consciência de que a 

poesia, ao ter como instrumento de trabalho a palavra, está sujeita a convenções, assim 

como quaisquer outras atitudes que envolvam o relacionamento humano dentro das 

sociedades. Tal convencionalismo é determinado por aqueles que detêm o poder, 

representado no poema pelo termo “senhores”. Eles é que determinam a medida do 

corpo, ou seja, a adequação do uso ou não de determinado vocábulo. 

 A aceitação por parte do público daquilo que lhes é apresentado não revela a 

opinião deste embasada em critérios objetivos ou subjetivos, mas sim a sua alienação à 

                                                
72 IDEM. Ibidem, pág. 81. 
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submissão de modismos que são convencionados. O termo “bêbados” institui a causa 

dos aplausos e nos leva à classificação de um estado no qual a pessoa não tem 

capacidade de raciocínio lógico e, portanto, acaba executando ações que não teriam 

justificativa ou não representariam sua vontade. 

 O eu-poético, como vem sugerido pelos dois primeiros versos da quarta estrofe, 

se mantém, ou é mantido, à margem dessas convenções: 

 

Não passo na passarela. 

Nunca eu soube o que convém. 

 

 Se a passarela é o local apropriado para o desfile e a consagração daqueles que o 

produzem, o fato de ele não se inserir nesse espaço significa que não produz aquilo que 

possa ser considerado um modelo para a sociedade na qual ele se inclui. O verso /Nunca 

eu soube o que convém/ contém a possível justificativa para sua não-inserção e a 

confirmação de que o convencionalismo é que nos insere dentro de determinados 

grupos. 

 Esse posicionamento analítico do eu-poético em relação ao comportamento dos 

membros desses grupos, reforçando o caráter submisso, também se confirma nos versos: 

 

Mas a medida do corpo 

não é o corpo quem dá. 

 

 O corpo, aqui, associado ao universo dos costureiros que têm nele o molde para 

a elaboração da roupa. Num plano de representação, associado ao fazer poético, já que o 

poeta se assemelha ao costureiro, o corpo seria a intencionalidade cuja roupagem seriam 

as palavras. Estas podem revelar ou esconder a real intenção do eu-poético. 

 Nos dois últimos versos, surge o questionamento quanto à duração desse estado 

de resignação. Essa medida do corpo, controlada por aqueles que se julgam donos do 

destino dos outros, manipuladores de opiniões, deverá, um dia, ser determinada pelo 

próprio corpo. Entretanto, diferentemente de um tom agressivo, convidando a uma 

mudança de comportamento, temos, através da introdução por uma adversativa – mas -, 

uma sugestão do caráter duvidoso dessa mudança, uma vez que ela estabelece, sem 

dúvida, uma relação de oposição que reforçaria a idéia de se valorizar essa medida sem, 

contudo, estabelecer sintaticamente essa relação, pois a oração que a ela se relaciona, 
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que deveria ser uma coordenada assindética, é um questionamento formado por uma 

indefinição temporal. 

 

 

Mas a medida do corpo, 

quando é que o corpo dará? 

 

 Neste poema, a referência aos famosos costureiros franceses contemporâneos, ao 

champanhe francês Veuve Clicquot, aos trajes summer e smoking, revela o ambiente 

sofisticado, elevando esses elementos à condição de sublimação. A essência, aqui, está 

relacionada diretamente à condição da aparência, àquilo que é considerado belo pelo 

grupo que a produz. Já o “não-belo”, o grotesco, seriam designações daquilo ou daquele 

que está à margem desse grupo por não concordar com as convenções ou por não se 

inserir nelas em virtude de não possuir as mesmas habilidades que os outros integrantes. 

 Diante dessa constatação, o eu-poético, por considerar o trabalho do poeta como 

algo preso a pré-determinações, diferencia-se do modelo, do molde, não se inserindo 

nessa categoria, mas reconhecendo a sua capacidade para exercer as funções deste, 

desde que possa quebrar os grilhões das convenções. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 Além da consciência do fazer poético como produção que exige habilidade e 

conhecimento, o poema em estudo nos mostra um eu-poético que capta as relações 

humanas, num mundo moderno, centradas no convencionalismo e na necessidade da 

construção de modelos a serem seguidos. 

 No último verso da primeira estrofe, o verbo “convêm” não nos apresenta o seu 

complemento que poderia ser “a ele, ao poeta” ou “aos outros”. Esclarecendo: o poeta 

poderia “cortar sob medida’, isto é, usar a palavra exata para representar aquilo que 

convém a ele, estabelecendo uma postura independente do julgamento alheio, 

valorizando a sua visão de mundo, não se importando com a aceitação, privilegiando a 
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função emotiva da linguagem; por outro lado, ao se acrescentar a esse verbo o 

complemento “aos outros, à sociedade” – e esse aparenta ser o complemento mais 

adequado, tendo em vista a análise global do  poema –  altera-se a cosmovisão do eu-

poético. Ela passa agora à reflexão da função do poeta na sociedade: ele é visto como 

uma peça da engrenagem que ajudará no resultado final, já esperado e previsto por 

aqueles que se consideram os donos da máquina, “os senhores de nossa vida” que 

“manejam as palavras que convém”. 

 Nessa segunda ocorrência desse verbo, indiscutivelmente, o complemento é “a 

eles, aos homens”, reforçando o caráter manipulador do resultado esperado. O mesmo 

ocorre no último verso da terceira estrofe: 

 

todos aplaudem, de bêbados, 

as palavras que convêm. 

 

 Os aplausos, agora, é que fazem as vezes de complemento do verbo: 

convenciona-se que algumas palavras recebam aplausos; logicamente, que essa 

convenção não é dada pelo poeta nem pelos que a lêem solitários, para si mesmos, mas 

sim por aqueles que sentem necessidade de estarem inseridos dentro de um determinado 

grupo e se deixam embriagar por essa falsa ilusão de que a mentalidade grupal é mais 

eficaz do que a opinião pessoal. 

 Tudo isso, associado aos dois primeiros versos da última estrofe: 

 

Não passo na passarela. 

Nunca eu soube o que convém.     

 

revela-nos a consciência do eu-poético de sua marginalidade em relação aos outros 

poetas: por não saber o que convém, ele não pode cortar sob medida as palavras que 

serviriam como modelo e que receberiam aplausos nos desfiles de moda. Observemos 

que a alusão aos “desfiles” projeta a necessidade que alguns poetas têm de verem o seu 

trabalho exposto ao público e louvado por este.  

 Se, por um lado, há uma visão pessimista com relação à postura de alguns 

poetas, por outro, essa habilidade em produzir aquilo que se espera dele pode ser vista 

como uma característica positiva, pois lhe dá a possibilidade de fingir os sentimentos e 
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de manipular o receptor da mensagem que, muitas vezes, se considera o agente da 

manipulação e do manejo, mas não percebe que está sendo conduzido pelas palavras. 

 Aqui, essa perspectiva se casa plenamente com a referência ao título: Fernando 

Pessoa Revisitado, pois essa é a visão do poeta português que escreve: 

 

    ISTO 

 

   Dizem que finjo ou minto 

   Tudo que escrevo. Não. 

   Eu simplesmente sinto 

   Com a imaginação. 

   Não uso o coração. 

 

   (...) 

 

   Por isso escrevo em meio 

   Do que não está ao pé, 

   Livre do meu enleio, 

   Sério do que não é. 

   Sentir? Sinta quem lê!73 

 

 

 

Conclusão 

 

  

“Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo 

da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece 

corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação 

constitui um direito.”74 

                                                
73 PESSOA, Fernando. Obra Poética, Poesia de Fernando Pessoa/Cancioneiro, Ed. Nova Aguilar, Rio de 
Janeiro, 9ª. Edição, 1984, pág.99. 
74 CANDIDO, Antonio. Vários Escritos, O direito à literatura, 3ª. Edição, SP, Ed. Duas Cidades, 1995, 
pág. 242. 
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 Essa necessidade universal de que nos fala Antonio Candido vem metaforizada 

no poema em estudo através da roupa com que vestimos o corpo. O direito à satisfação 

é que parece receber do eu-poético um questionamento, pois, diferentemente da 

necessidade inerente ao homem de entrar em contato com algum tipo de fabulação, 

fazendo da literatura um fator indispensável de humanização75, essa satisfação não é 

determinada pelo indivíduo e não tem um fim nele mesmo; ela é falsa, esvaziando-se de 

significado. Ao poeta – extensão metonímica de literatura – caberia, portanto, organizar 

a emoções e a visão de mundo dos leitores, mas, ao contrário disso, alguns também se 

moldam e se rendem às solicitações padronizadas e pré-determinadas de 

comportamento. 

 Se a satisfação é falsa, é fingida, ao poeta também se estendem esses atributos. E 

aqui temos a intertextualidade, já mencionada no título com o poema de Fernando 

Pessoa: 

 

Autopsicografia 

 

O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente. 

 

E os que lêem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. 

 

E assim nas calhas de roda 

Gira, a entreter a razão, 

Esse comboio de corda 

Que se chama coração.76 

 

                                                
75 IDEM. Ibidem, pág. 243. 
76 PESSOA, Fernando. Op. cit., pág. 99. 
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 O dialogismo se fecha não somente no plano temático, como na concordância 

entre ambos do ato de poetar.  

Se atentarmos para o predicativo de “poeta” no poema pessoano, verificaremos 

que o verbo “fingir” tem sua etimologia no latim fingó, is, finxí, fictum, fingère e 

significava “modelar na argila”, “dar forma a qualquer substância plástica, esculpir”, 

“dar feição a, afeiçoar”, por extensão “reproduzir os traços de, representar, imaginar, 

fingir, inventar”.77 Ora, o atributo de poeta é o mesmo nos dois poemas, uma vez que 

costureiro é quem modela ao corpo a roupa, o que está explícito em “corta sob medida”. 

Em Autopsicografia, há um jogo entre razão e emoção que corresponderia ao 

papel da obra de arte: o poeta finge que é dor a dor que ele sente mesmo. Há, portanto, 

duas dores, a fingida e a sentida. Os leitores, por sua vez, sentem a dor lida que é a 

fingida e não a sentida pelo poeta. 

Em Fernando Pessoa Revisitado, o jogo entre razão e emoção é intermediado 

pela convenção, como se no mundo de hoje, mais de setenta anos após o poema 

pessoano, alguns poetas tenham se rendido à necessidade de aceitação e, com isso, 

produzam uma obra que se adapte a uma minoria privilegiada que será capaz de levá-lo 

à consagração e ao aplauso. 

O eu-poético de Aldo, porém, considera-se inapto a esse tipo de comportamento, 

esboçando a sua opção pela marginalidade, por não considerar esse o papel da poesia, e 

pela crítica dessa postura interesseira, ao elaborar um poema que tenha como tema a 

metalinguagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77HOUAISS, Antonio. Op. cit., pág. 1347.  
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Ode para Ricardo Reis 

 

 

Trazei-me o azul das flores, 

o azul somente, não flores 

            do Monte Olimpo. 

 

Trazei-me a alma do mármore, 

não as estátuas, a alma 

             das mãos de Fídias. 

 

Trazei-me o sonho de Ícaro, 

não as asas que morreram 

              no mar Egeu. 

 

Trazei-me a hera esquecida 

por Vênus na noite calma, 

           brisa de Elêusis. 

 

Trazei-me o gesto anterior 

de tudo que seja grego 

           e incompreensível. 

 

Eu quero não compreender 

este século em que Jove 

            é a voz de Marte. 
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O estrato fônico 

 

 Ao iniciarmos o estudo deste estrato, uma ausência chama-nos a atenção. Trata-

se da consoante bilabial sonora /b/ que aparece uma só vez em todo o poema, na quarta 

estrofe, na palavra “brisa”. Se bem que seu par sonoro /p/ ocorre, da mesma maneira, 

num pequeno número de vezes – cinco no total – e as constritivas /f/ e /v/ completem 

esse equilíbrio, com três e quatro ocorrências, respectivamente. 

 A harmonia sonora marcada por esse equilíbrio está presente também na 

utilização das linguodentais /t/ e /d/ que aparecem por quinze vezes cada uma delas. A 

disposição simétrica de cinco ocorrências da surda /t/, juntamente com a constritiva /z/ e 

a nasal /m/, é resultado da anáfora construída com o verbo “trazer”, utilizado aqui como 

transitivo direto e indireto, e com o objeto indireto representado por um pronome 

oblíquo, na posição enclítica – trazei-me. 

 Em virtude dessa tentativa de reprodução no plano da expressão do plano do 

conteúdo, ocorre a busca pela melodia perfeita, capaz de soar agradavelmente e 

provocar um sentimento de beleza. Tal melodia será resultado de uma construção sem 

grandes desvios ou alterações, fato que ocorre dentro do poema, no que se refere à 

utilização dos fonemas consonantais: há um equilíbrio nas ocorrências, não havendo 

destaque considerável para nenhuma delas.  

Mesmo assim, cumpre-nos observar a presença de uma aliteração que se constrói 

com a nasal /m/: 

 

   Trazei-me a alma do mármore, 

 

 Esse arranjo de sons agradáveis ao ouvido assemelha-se a uma cantiga suave, de 

elevação do espírito, que busca a tranqüilidade e a serenidade.  

A complementação desse aspecto rítmico se dá com a presença da vogal média 

“a” que, nessa estrofe, ocorre por quinze vezes, duas delas nasalizadas: 

          

   Trazei-me a alma do mármore, 

   não as estátuas, a alma 



 

 

147 

       das mãos de Fídias. 

 

 Alternando com essa vogal, na construção do ritmo do poema, temos a presença 

da anterior “e” e da posterior “o”. A primeira é a mais marcada, com 57 ocorrências e a 

segunda aparece por 37 vezes. 

 Embora encontremos estrofes em que uma ou outra predomine, como por 

exemplo: 

 

  

   Trazei-me o azul das flores, 

   o azul somente, não flores 

       do Monte Olimpo. 

 

ou ainda: 

   Eu quero não compreender 

   este século em que Jove 

       é a voz de Marte. 

 

elas se harmonizam de tal maneira que acabam construindo um plano sonoro altamente 

sugestivo do esforço para se atingir o estado de satisfação plena das exigências do 

espírito. 

 Quanto à metrificação, os versos não possuem o mesmo número de sílabas 

métricas, mas as estrofes agrupam-se, duas a duas, constituindo um paralelismo métrico, 

ou seja, os dois primeiros tercetos possuem seus versos com a seguinte medida: 6, 7 e 4 

sílabas métricas, respectivamente, do primeiro ao terceiro verso. 

 Acreditamos que no segundo verso do segundo terceto – /não as estátuas, a 

alma/– não ocorra crase entre os dois “as” visto o substantivo “alma” merecer destaque 

como última palavra do verso. 

 As duas estrofes intermediárias possuem os dois primeiros versos redondilhos 

maiores – 7 sílabas métricas – e o terceiro com quatro sílabas métricas. Já as estrofes 

finais possuem o seguinte esquema: 8, 7 e 5 sílabas, respectivamente, do primeiro ao 

terceiro verso. 

 Observamos, portanto, que há o acréscimo de uma sílaba métrica no primeiro 

verso de cada grupo de duas estrofes que poderia corresponder a uma crescente 
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intensificação da busca já mencionada que culminará no desejo da negação da faculdade 

de perceber o significado de algo. 

 

 

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

 As unidades significativas centrais nas seis estrofes do poema se constroem de 

maneira a estarem contidas dentro de dois vocábulos: incompreensível e compreensível, 

o primeiro tecendo uma oposição paradoxal a “não compreender”. 

 Temos, assim, a busca pela essência em “o azul das flores”, já que a cor, aqui 

substantivada através de uma derivação imprópria, constitui o elemento caracterizador e 

mais valioso desse vegetal. As flores são capazes de produzir tal tonalidade e esta, uma 

vez se valendo das pétalas ou flores para existir, ultrapassa essa existência confinada à 

dependência concreta e alça vôos na direção daquilo que pode se tornar incompreensível 

visto que se torna difícil para o ser humano conceber uma caracterização sem o objeto a 

ser caracterizado. 

 O mesmo fato ocorre com “a alma do mármore”. Por um processo metonímico, 

mármore é a matéria de que é feito o objeto, no caso, as estátuas. Mas a alma destas 

seria algo não totalmente incompreensível, embora um pouco estranho para um cético 

ou para alguém que não compreendesse arte. O eu-poético deseja o mais primitivo: a 

chama que se encontra dentro do mármore, antes de este ser talhado. O conteúdo que 

ganhará vida assim como o azul desejado. 

 Em “o sonho de Ícaro”, somos direcionados para o abstrato, embora tenha 

havido a sua concretização através das asas. Encontra-se uma outra relação metonímica 

em “asas que morreram”, tendo em vista o fato de não serem somente as asas a 

morrerem, mas o próprio Ícaro. As asas eram a concretização desse sonho, portanto, de 

realização compreensível e lógica para o homem. 

 “A hera esquecida por Vênus” é singular. Há uma certa incompreensão no fato 

de se desejar algo que tenha sido esquecido por outrem, principalmente pelo fato de que 
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aquilo que foi esquecido não diria respeito ao eu-poético, e sim a Vênus. Possivelmente, 

a essência dessa noite calma esteja no fato de não haver compromisso, a não ser com a 

brisa, e a hera esquecida faça parte desse ambiente tranqüilo. 

 Essas quatro referências explícitas ao objeto de desejo do eu-poético – o azul, a 

alma, o sonho, a hera – estão em relação direta com a expressão “gesto anterior” e se 

inserem dentro dele. A anterioridade do gesto pressupõe aquilo que deu origem a tudo e 

que, portanto, ainda não está completamente definido e, por isso mesmo, pode ser 

incompreensível. 

 Neste ponto, resta-nos esclarecer o paradoxo, pretensiosamente montado, entre o 

“incompreensível” e “não compreender” em que esse segundo termo funciona como 

objeto direto do verbo “querer”. Incompreensível é qualidade de algo cuja essência ou 

natureza está além dos limites traçados à razão. Ao dizer que lhe tragam o 

incompreensível, encontramos uma perfeita correspondência entre o objeto de seu 

desejo, até essa estrofe, e a qualificação que ele lhes atribui. 

 Incompreensível seria o “compreensível” para o eu-poético: aqueles elementos 

que somente uma pessoa sensível poderia notar: o azul das flores, a alma do mármore, o 

sonho de Ícaro, a hera esquecida e o gesto anterior. 

 Ao dizer, porém, “eu quero não compreender”, emite o desejo de não apreender 

algo intelectualmente; ele não quer usar a sua capacidade de compreensão, de 

entendimento, embora ela exista e ele já nos tenha demonstrado isso. A justificativa 

para esse procedimento está no fato de que, neste século, a guerra impera. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 O aspecto exterior da realidade é marcado nesse poema através das seguintes 

objetividades intencionais que apenas simulam o real: flores, mármore, asas e hera. 

Essa simulação, embora representada por substantivos concretos do ponto de vista de 

sua existência independente, já que podemos lê-los como autênticos juízos e considerá-

los a realidade circundante, assim pode ser designada pelo fato de tais termos não serem 

apreendidos em sua essência peculiar. Senão vejamos: as flores referidas têm um caráter 
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de realidade modificado, não são tomadas aqui no seu sentido mais concreto de 

designação de qualquer planta cultivada como ornamental. Ela sofre uma modificação 

de caráter ontológico e, através de uma de suas qualidades – a cor –, passa a significar o 

sublime, cuja essencialidade não está nela, mas naquilo que a constitui. 

 Da mesma forma, mármore encontra a sua sublimação através de algo que 

também o constitui, a alma, aqui entendida como a sua essência, a sua parte imortal. A 

ela seria atribuída a inexcedível perfeição material das estátuas, a perfeição.   

 Já asas simbolizam a liberdade, objetivo do sonho de Ícaro. Mas essas, a que o 

eu-poético se refere, morreram no mar Egeu. E aqui temos a justificativa para a 

modificação desse caráter da realidade. O sonho continua a existir; o concreto que o 

representa desaparece. 

 O eu-poético tem consciência de que aquilo que está representando não é 

exatamente aquilo que ele quer representar. Tanto é assim que ele deseja o “sonho de 

Ícaro” e não naquilo em que se concretizou o sonho deste. 

 É digno de se notar também que em “hera esquecida” o adjetivo individualiza o 

substantivo, envolvendo-o numa significação especial que ultrapassa o caráter de 

realidade, pois para que tal “hera” fosse esquecida – aqui no sentido de ter passado 

despercebida – alguém deveria tê-la percebido, caso contrário, não seria concebida 

como esquecimento. 

 Outras objetividades marcadas intencionalmente no poema são as referências à 

Mitologia. Monte Olimpo, mar Egeu e Elêusis são objetos apresentados que são “reais” 

pelo seu conteúdo; não se trata do espaço único no mundo mitológico nem, como diz 

Ingarden, o “espaço de orientação”. Trata-se de um espaço cuja importância se dá pela 

sua essencialidade, por aquilo que o faz pertencer a um outro mundo e outro tempo que 

não o aqui e agora. 

 Na busca pelo sublime, a representação do perfeito está bem marcada na 

utilização de Fídias como referência. Ele foi um escultor e arquiteto grego, protegido 

por Péricles e, sem dúvida, o artista culminante do classicismo grego. No século V a.C., 

esculpiu uma estátua de Zeus com mais de 12 metros de altura e toda recoberta de 

marfim e ouro. Esta passou a ser uma das Sete Maravilhas da Antigüidade. 

 Já a imprudência e a falta de discernimento fizeram com que o vôo de Ícaro 

terminasse de forma desastrada com sua morte no Mar Egeu. Por isso, o eu-poético 

busca o sonho e não a realização que levou à dissolução desse nas águas. 
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 Essas objetividades nos dão a impressão do real e nos situam no ambiente 

necessário para que se estabeleça a distinção entre o passado mitológico e o século em 

que o poema é produzido, cuja principal característica é a guerra, representada por 

Marte. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 A última estrofe do poema nos revela a sua visão de mundo e a sua 

intencionalidade: 

 

Eu quero não compreender 

este século em que Jove 

     é a voz de Marte. 

 

 Filho de Juno e de Júpiter, Marte é considerado o deus da guerra sangrenta. Jove 

é Júpiter, portanto o pai de Marte. Corresponde a Zeus na Mitologia Grega.  

 Ao dizer que, neste século, Jove é a voz de Marte, e que, por esse motivo, o eu-

poético não quer compreender o século em que vive, fica demonstrada toda a sua 

decepção pelo momento presente e a sua não-concordância com guerras e destruição. 

 Esse mundo se contrapõe ao outro que vem referido nas cinco estrofes, não pelo 

fato de esse outro estar ligado à Mitologia e, portanto, representar mais o sonho e o 

mundo lendário, mas pelos valores que dele se pode extrair.  

 A necessidade de elementos que existam naquele mundo e que hoje se 

esvaziaram de significação, como as cores e o sonho, representada pelo verbo no 

imperativo, exprimindo quase que uma súplica, é uma tentativa de fuga daquilo que lhe 

traz aborrecimento. A evasão para esse espaço e tempo, ou a presença desses elementos 

que possibilitassem a recriação desse espaço e tempo, é que vai propiciar o seu 

desligamento e conseqüente não-sofrimento. 
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 O poema constrói-se, portanto, sobre uma oposição entre alguns valores do 

mundo clássico e outros do mundo capitalista, estes marcados pela necessidade de bens 

materiais, de poder que convergem para guerra.  

 Encontra-se, aqui, uma “correlação rigorosa entre cada qualidade real dada na 

percepção e uma multiplicidade de aspectos ordenados rigorosamente segundo uma lei 

nos quais essa qualidade aparece”, conforme a afirmação de E. Husserl, citada por 

Ingarden. E mais ainda: “não se trata aqui dos aspectos uma vez vividos e para sempre 

passados, mas de certas idealizações que, por assim dizer, são apenas um esqueleto, um 

esquema dos aspectos concretos em devir.”78 

 Essas idealizações vêm marcadas pela presença de elementos que simbolizam, 

por um lado, como já foi dito, o sublime, o excelso, o que estaria desprovido de valor 

material e que constituiria a beleza verdadeira. E, por outro, a capacidade humana em 

reconhecer e compreender tais elementos, uma vez que está em oposição ao tempo 

presente. Só se pode estabelecer uma comparação, valorizando um dos lados, quando se 

reconhecem os dois, ou seja, quando a percepção nos mostra aspectos que mostrem as 

qualidades de ambos. 

Dessa maneira, cumpre-nos dizer, ainda, que, conforme o título já nos orienta, 

trata-se de uma Ode, ou seja, uma composição poética de estrofes simétrica e caráter 

lírico. Do grego oidê, como a palavra hino, também significa canto. Desde os clássicos 

gregos e latinos, diversos tipos de ode foram cultivados pelos poetas, até o início do 

século XIX. Os escritores realistas, como Eça de Queirós, já se referem à ode com 

sarcasmo, como sinônimo de má poesia, mas na poesia moderna o gênero ressurgiu na 

obra de Fernando Pessoa, ou melhor, de seu heterônimo horaciano, Ricardo Reis. 

Temos, então, um caráter elevado e sublime com que é tratado o tema: a superioridade 

do mundo clássico, no que se refere ao “estar-no-mundo”, “fazer parte da natureza”, em 

comparação ao mundo moderno, em que o homem se sente superior a tudo. 

 

 

Conclusão 

 

 

                                                
78 INGARDEN, Roman. Op. cit., pág. 286. 
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 Retomando o título do poema em estudo, Ode para Ricardo Reis, mais uma vez 

estamos diante de um eu-poético que se apodera do estilo de um dos heterônimos de 

Fernando Pessoa e tece uma poesia em homenagem àquele. 

 O equilíbrio, sobre o qual se sustenta a obra de Reis, não poderia encontrar 

melhor expressão do que no “neoclassicismo”. Ao descrever o aparecimento deste 

heterônimo na sua ‘alma’, Pessoa fá-lo precisamente remontar a uma reação sua 

contra os ‘excessos, especialmente de realização, da arte moderna’, o que marca bem 

uma oposição diametral ao outro discípulo criado por ‘derivação’ de Caeiro: Álvaro 

de Campos. E o poeta acrescenta: ‘Segundo o meu processo de sentir as cousas, sem as 

sentir, fui-me deixando ir na onda dessa reação momentânea. Quando reparei em que 

estava pensando, vi que tinha erguido uma teoria neoclássica, e que a ia 

desenvolvendo. Achei-a bela e calculei interessante se a desenvolvesse segundo 

princípios que não adoto nem aceito’.”79 

 Esses princípios neoclássicos que podem ser evidenciados nos poemas de Reis 

podem ser encontrados “por um lado, no estoicismo e no epicurismo, enquanto 

concepções do mundo (que impregnarão a ‘forma do conteúdo’ dos seus poemas); e 

por outro, ao nível da ‘forma da expressão’, na poética latina de Horácio”.80 

 Da moral estóica e da filosofia de Epicuro é que surge a “aceitação de tudo, 

através de uma indiferença, matizada de um discreto hedonismo, perante um mundo 

decadente e hostil”, conforme nos define José Augusto Seabra, em seu estudo sobre 

Fernando Pessoa. 

 No poema de Aldo, contudo, embora essa indiferença apareça marcada no seu 

alheamento do momento presente, o que se traduziria no fato de não ter este importância 

alguma para a sua existência e ser, portanto, perfeitamente, desprezível, ela deve ser 

questionada a partir do fato de que esse “apartamento” da realidade representa o desejo 

consciente do eu-poético, marcado lingüisticamente pelo verbo “querer”. Esse desejo 

pressupõe uma escolha feita a partir de um julgamento com base em uma reflexão sobre 

a validade de se compreender aquilo que nos cerca como processo de aceitação ou de 

conformismo. Em /Eu quero não compreender/ temos a intencionalidade muito mais 

marcada do que num possível segmento /Eu não quero compreender/. 

 Verificamos, portanto, que o poema em estudo se aproxima da poética de 

Ricardo Reis, não só pelo título, mas também pela idéia de disciplina que estaria ligada 

                                                
79 SEABRA, José Augusto. Fernando Pessoa ou o Poetodrama, Editora Perspectiva, 2ª. edição, pág. 110. 
80 IDEM. Ibidem, pág.111. 
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à felicidade pela harmonização de todas as faculdades humanas, como nos diz o 

próprio Fernando Pessoa81, e que consistirá na “harmonização” e “coordenação” da 

linguagem, pois, na opinião de Reis, a “disciplina” age precisamente ao nível do ritmo. 

“A disciplina do ritmo – diz ele numa nota acerca de Álvaro de Campos – é apreendida 

até ficar sendo uma parte da alma: o verso que a emoção produz nasce já subordinado 

à sua disciplina. Uma emoção naturalmente harmônica é uma emoção naturalmente 

ordenada: uma emoção naturalmente ordenada é uma emoção naturalmente traduzida 

num ritmo ordenado, pois a emoção dá o ritmo e a ordem que há nela a ordem que no 

ritmo há.”· 

 No poema de Aldo, a harmonização das faculdades humanas se dá a partir das 

sensações que captam a essência do que nos cerca – o azul, a alma, o sonho –, fato que 

está de acordo com a postura de Reis que faz intervir o pensamento na construção de 

uma teoria estética que controla este mesmo pensamento. Essa teoria estética decorre, 

antes de qualquer coisa do “Sensacionismo” de Caeiro. Observemos que a negação 

presente nas três primeiras estrofes revela a presença indissociável da reflexão na 

emoção: /não flores do Monte Olimpo/; /não as estátuas/; /não as asas que morreram 

no mar Egeu/. Intencionando a compreensão, por parte dos que o lêem, daquilo que 

deseja, o eu-poético busca expressar esse desejo através da negação do que seria 

convencional e que, portanto, estaria ao alcance do entendimento daqueles que 

poderiam satisfazer essa necessidade marcada pelo verbo no imperativo. 

 Entretanto, no que se refere à construção do poema, o modelo sintático que dá 

forma ao poema de Reis é o da sintaxe clássica latina, em particular a de Horácio, de 

quem ele imitará também o sistema estrófico: a ode. Oscar Lopes chama a esta mimesis 

de “pastiche estilístico” aparente porque tal designação implica a idéia de um ‘estilo’ 

a imitar, enquanto para nós se trata antes de uma linguagem a re-criar.82 

 Para José Augusto Seabra, “há mesmo na sua poesia um duplo ‘fingimento’ (o 

de Pessoa-Reis e o de Reis-Horácio) que se sobrepõem um ao outro”.83 E este é o ponto 

em que pretendemos chegar: há, também, no poema de Aldo, um “fingimento” de Aldo-

Reis que consistiria claramente num “pastiche estilístico”, mas sem o rigor sintático dos 

poemas do heterônimo de Pessoa, já que este, para elevar a frase à altura do pensamento 

                                                
81 PESSOA, Fernando. Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, Lisboa, Ática, 1966. Textos 
estabelecidos e prefaciados por Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho, pág. 249. 
82 LOPES, Oscar. História Ilustrada das Grandes Literaturas, Lisboa, Estúdios Cor, s/d, pág.638. 
83 SEABRA, José Augusto. Op. cit., pág. 114. 
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e aproximá-la do padrão clássico latino, altera a ordem sintagmática normal dos 

elementos da proposição na língua portuguesa, como vemos, por exemplo, em: 

 

   “As rosas amo dos jardins de Adonis. 

   Essas volucres amo, Lídia, rosas. 

    Que em o dia em que nascem 

    Em esse dia morrem.”84 

 

 Esse artifício que nos parece rebuscado tem uma função precisa de conotar a 

elevação, o classicismo da linguagem de Reis, o que já não ocorre em Aldo. 

 Mesmo apresentando uma variedade métrica, as odes de Reis são rigorosamente 

desenhadas nos seus contornos rítmicos e mesmo gráficos. Em Aldo, a simetria das 

estrofes também aparece bem determinada, mas não acreditamos que, a elas, poderiam 

ser aplicadas as palavras de Caeiro que, sobre esse aspecto de arranjos, articulações e 

transportes versificatórios, afirma que se sente que o poeta teve que “pôr o verso, como 

quem constrói um muro, de modo a ver se está bem, e tirar o que não está”.85 

 A preocupação do eu-poético em Aldo é construir um poema que estabelece um 

dialogismo com o heterônimo de formação clássica sem, contudo, se prender aos rigores 

formais que norteiam a produção deste.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 PESSOA, Fernando. Obra Poética, Poesia de Ricardo Reis, Ed. Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 9ª. 
Edição, 1984, pág.193. 
85 SEABRA, José Augusto. Op.cit., pág. 117. 
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Para berrante e viola de sete cordas 

 

 

Alguém vai cantando, lá longe, 

uma voz dentro d’água, sem boca, sem garganta. 

Tem uma luzinha passeando e pulando, 

na praia comprida, 

fogo que o vento não espalha nem apaga, 

fogo do fundo, que deve ser frio. 

E estão rasgando, na macega clara, 

uma gargalhada fina. 

JOÃO GUIMARÃES ROSA 

 

Na charrete de meu povo 

meu lugar é no varal 

Tanto faz se me comovo 

minha sorte é o carrascal 

 

Tropeço mas sigo adiante 

Nada peço no curral 

 

Eu sei o tranco do gado 

(aumenta o meu peso a canga) 

Apanho no chão a manga 
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(cheiro de mato cortado) 

Obrigado Obrigado 

 

Perdi o tom da catira 

na quarta volta do rio 

Não importa a corda que eu fira 

(o som se despede frio) 

 

Ninguém amola esta faca 

Um dia eu troco de mão 

me planto na ferradura 

mudo de rosto o buçal 

e afino de novo a viola 

Na candura do parente 

(dentada e rumor demente) 

tanto faz que eu me dane 

(rangido e tremor de sisos) 

Se me bato sou infame 

se me escondo sou serpente 

 

Penso que não me preciso 

(guizos guizos guizos guizos) 

 

Sou branco manco alugado 

todo de raiva malhado 

Tropeiro eu sigo adiante 

no sentido do berrante 

 

Ganhei o gosto da ira 

na quinta volta da estrada 

Sina que me desafina 

rimando desgosto e nada 

 

Penso que não me pertenço 
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Se me chamam não escuto 

Se respondem não pergunto 

(todos choram no meu lenço) 

 

Um dia eu monto no couro 

e estouro mais de um touro 

 

Me foge o tino do canto 

do contracanto ou descante 

Tropeço mas sigo adiante 

no poente ou no levante 

 

Meu rastro é de casco asco 

meu paletó de correia 

minha palavra é no freio 

lua nova lua cheia 

 

Passa ano entra ano 

descabida vida brida 

Tropeiro eu sigo adiante 

sem chegada só partida 

 

Um dia pego no laço 

destranco porta e porteira 

Eu faço que me desfaço 

e me reviro em poeira 

 

 

 

O estrato fônico 
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Seria impossível dissociar o estrato fônico, neste poema, do plano do conteúdo. 

Já no título, essa relação se apresenta de maneira explícita: Para berrante e viola de sete 

cordas. A viola, trazida pelos portugueses, já faz parte da cultura brasileira. Aqui 

chegando, foi ficando no litoral e indo para o interior quando o homem foi se enfiando, 

assumindo forma e cantos diferentes como a terra em que chegava. Daí a quantidade de 

nomes: viola de arame,  viola cantadeira, viola chorosa, viola de Queluz, viola 

serena...Variado também é tipo de madeira usada: amoreira, caviúna, cedro-vermelho de 

cheiro, jacarandá, imbuia, mogno. 

O material de que eram feitas as cordas foi mudando. Antes eram feitas de tripa 

de bicho. Depois de arame, que vinha em carretéis de Portugal. Estas eram mais 

precisas na afinação. A quantidade de cordas usadas varia de acordo com a região. 

Violeiro nordestino tem em sua viola sete cordas e a utiliza para acompanhar repentes. 

Já em Minas Gerais e Goiás esse instrumento pode ser encontrado com até cinco pares 

de cordas. O costume dos violeiros dessas regiões é pontear mais; em solos divinos. 

     Diverso também é o afinar do instrumento. Cada violeiro adapta a viola 

conforme seu agrado e sua dificuldade. E no passar do conhecimento de pai para filho, 

algumas afinações iam permanecendo: "cebolão, rio abaixo, natural", são algumas 

delas.86 

" ‘Todo mundo tem ligação com a viola. Quando a gente escuta o som dela já 

puxa uma memória. Mesmo quem é da cidade, tem uma lembrança do Brasil Rural, tem 

ligação com o campo, um avô, um tio. É o som da saudade, da memória, da paisagem, 

do amor. Um som que nos pertence’ , sustenta Lia Marchi, uma das autoras do  

documentário Tocadores- homem, terra, música e cordas.”· 

 Berrante, por sua vez, é um “instrumento de sopro, de difícil execução, feito do 

chifre do boi. Emite um som forte e grave, porém aveludado. Tocado pelos peões nas 

antigas comitivas que transportavam boiadas, seu toque chama e comanda o gado para 

arrebanhar, descansar,"posá no maiadô" e seguir viagem. Para cada situação existe 

um toque próprio que conduz as rezes. O toque do berrante tem a função do aboio que 

é guiar o gado. O berrante é feito de um único e longo chifre de boi ou de dois chifres 

emendados. Pelas suas características classifica-se no grupo do corno de caça ou 

buzina. Embora seja um instrumento característico de Goiás, Triângulo Mineiro e Mato 

Grosso, encontramos esse instrumento entre os camponeses do Minho, Portugal. 

                                                
86 Informações obtidas no site  da sociedade rural brasileira, www.srb.org.br,quinta-feira, 4 de agosto de 
2005, Viola e violeiro, janela para um Brasil rural, por Leonardo Lênin. 
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Observamos que a maioria dos colonizadores portugueses que vieram para Goiás, 

eram originários dessa região. Há também instrumento semelhante entre os árabes. 

Berranteiro é quem toca berrante. Ele vai à frente da boiada, junto com o guia. Os bons 

berranteiros conseguem executar música popular em seu instrumento”. 87 

Essa nossa, um pouco extensa, introdução a este estrato serve para afiançar a 

importância do som na complementação do plano do conteúdo. Não é por acaso que a 

vogal média “a” e a vogal posterior “o” aparecem por 157 vezes cada uma delas. Essa 

alternância dos sons recria a musicalidade do aboiar do gado, é o “aô” típico da 

condução das reses. Vejamos o esquema de tais vogais na terceira estrofe, em que, cada 

uma delas marca presença 17 vezes: 

 

 

 Eu sei o tranco do gado 

(aumenta o meu peso a canga) 

Apanho no chão a manga 

(cheiro de mato cortado) 

Obrigado Obrigado 

 

 

Eu sei o tranco do gado 

   (aumenta o meu peso a canga) 

   Apanho no chão a manga 

   (cheiro de mato cortado) 

   Obrigado Obrigado 

 

 Outra vogal cuja sonoridade e presença no poema prolongam a melodia cantante 

é a anterior “e”, com 141 ocorrências. Na quinta estrofe, a mais longa do poema com 11 

versos, é ela que aparece com mais freqüência. São 32 ocorrências e, em todos os 

versos, encontra-se a nasalização através dos fonemas nasais /m/ e /n/. Tal associação 

sugere o som do berrante:  

 

Ninguém amola esta faca 

                                                
87 Site www.mestredarmas.com.br/bioma/bioma.asp 
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   Um dia eu troco de mão 

   me planto na ferradura 

   mudo de rosto o bucal 

   e afino de novo a viola 

   Na candura do parente 

   (dentada e rumor demente) 

   tanto faz que eu me dane 

   (rangido e tremor de sisos) 

   Se me bato sou infame 

   se me escondo sou serpente 

 

 Mas não é somente o som dos instrumentos musicais ou o do aboiar que pode ser 

percebido na utilização precisa das vogais e consoantes. Os cavalos acompanham o 

gado e os cascos daqueles, ao baterem no chão duro, produzem uma emissão sonora 

com um timbre característico. Esse timbre aparece, no poema, reproduzido na utilização 

dos fonemas oclusivos linguodentais /t/ e /d/, os quais ocorrem 64 e 66 vezes, 

respectivamente. A 11ª. estrofe, composta de quatro versos, comporta quinze fonemas 

oclusivos, considerando-se, ainda, os dois bilabiais /p/. Ao serem também associados à 

nasalização do /n/ e /m/ transmitem o ecoar forte do som produzido: 

 

  Me foge o tino do canto 

  do contracanto ou descante 

  Tropeço mas sigo adiante 

  no poente ou no levante 

 

Todos os versos são redondilhos: possuem sete sílabas métricas. Em alguns, para 

atingir tal metro, não se recorre a processos fonéticos como, por exemplo, a crase e a 

ditongação no seguinte verso: 

 

  Passa ano entra ano 

  Pas – sa – a – no – en – tra – a – no 

   1       2      3    4      5      6     7  

 



 

 

162 

Os períodos curtos, geralmente com duas orações, predominam, mas não há 

marcação de pontuação, sequer há o ponto final no último verso do poema. Tal 

procedimento marca o caráter ininterrupto da música que se assemelha a um cantar de 

repentistas em que o motivo do verso, ou da estrofe, é dado no minuto mesmo em que 

este está sendo elaborado.   

Na sexta estrofe, um verso marcado pela repetição de uma palavra – guizos – 

recupera um detalhe visual e auditivo, presente nas reses, para tornar vívida a descrição 

da euforia reinante. A tessitura sonora desse verso, com o som agudo do “i” e a alveolar 

sonora /z/, sugere o “zumzum” das conversas e dos gritos. 

Resta-nos dizer, ainda, que há a predominância de quartetos no poema, mas o 

número de versos em cada estrofe sofre uma variação: encontramos três dísticos, um 

quinteto e uma estrofe de onze versos. 

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

 A significação de uma palavra, em especial os nomes, contém momentos que 

“decidem” de que espécie ou de que qualidade do objeto se trata. “Chamamos conteúdo 

material da significação da palavra àqueles momentos desta significação que 

determinam o objeto qualitativamente, chamando, em contrapartida, fator da direção 

intencional àquele momento em que a palavra se ‘refere’ precisamente a este objeto e a 

nenhum outro ou – noutros casos – a um tal objeto”.88 

 Diante disso, podemos encontrar no poema palavras cujo conteúdo material nos 

remete a elementos presentes no universo dos boiadeiros e freqüentadores de rodeios. 

Assim é que palavras como, por exemplo, charrete, varal, curral, gado, canga, catira, 

ferradura, casco e outras, devem se entendidas como fator de determinação, como 

características materiais, mas não podem se limitar a ele. Tomemos a palavra “varal” 

que significa cada uma das duas varas grossas entre as quais o animal que puxa o carro 

é atrelado. Ela pode ser aplicada a diversos objetos individuais e é precisamente nisso 

que se revela a variabilidade do seu fator de direção. 

                                                
88 INGARDEN, Roman. Op. cit., pág. 83. 
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 Ao dizer: 

 

   Na charrete de meu povo 

   meu lugar é no varal 

 

tal palavra incorpora uma definição de natureza individual constitutiva do objeto em que 

a intencionalidade do eu-poético faz reboar a significação de determinação. É aquele 

varal conhecido por todos e que tem como correlato intencional a direção a ser 

apontada. Como entre os varais vai o animal que conduzirá o carro, aquele é que aponta 

a direção deste, orientando-o. Varal, portanto, passa a significar também dianteira, 

direção e, por extensão, a vanguarda. 

 A intencionalidade de projetar o aspecto espacial naquilo que está sempre à 

frente vem marcada na repetição, por quatro vezes, do advérbio “adiante”, o qual está 

presente em quatro versos, formando pares ao se utilizarem duas palavras foneticamente 

parecidas – tropeço e tropeiro –, mas sem correspondência no campo semântico: 

 

   Tropeço mas sigo adiante (1º. verso da segunda estrofe e 3º. verso 

da 7ª. estrofe) 

 

e 

   Tropeiro eu sigo adiante ( 3º. verso da 11ª. estrofe e 3º. verso da 

13ª. estrofe) 

 

 Na primeira ocorrência, a presença da conjunção adversativa “mas” estabelece 

uma relação de oposição entre os dois segmentos. O “tropeço” pode ser entendido como 

o “dar de encontro” com um obstáculo imprevisto, mas também pode querer dizer 

“mostrar-se hesitante”, incorrer num erro. Este poderia impedir o prosseguimento do 

caminho, mas ele é desconsiderado, pois o segmento em que aparece a adversativa 

contém o argumento mais forte. Já no verso pretensamente similar, a conjunção está 

elíptica, mas se percebe a relação estabelecida entre os dois segmentos: é uma relação 

de causa e conseqüência – Por ser tropeiro, eu sigo adiante. Está implícito o 

julgamento de que o tropeiro tem como “sina” – /Sina que me desafina/ rimando 

desgosto e nada/ –  o “seguir adiante”, o “ir em frente”, independentemente do que 

aconteça em seu caminho. Não há interrupção neste.  
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 Esse aspecto ininterrupto complementa o plano sonoro, já que, como dissemos, 

não há ponto final em nenhum dos segmentos que compõem os versos.  

 O último verso da penúltima estrofe: 

 

   Tropeiro eu sigo adiante 

   sem chegada só partida 

 

constrói um paradoxo uma vez que o substantivo “partida” indica o ato de “partir”, cujo 

aspecto do processo verbal é incoativo ou inceptivo89, indicando o início do processo. 

Ora, para se deixar um local, deve-se, primeiro, chegar a ele que, por sua vez, pressupõe 

um destino determinado. A construção paradoxal consiste na intenção de definir algo 

bastante complexo. A complexidade, aqui, reside na ausência desse ponto de chegada 

que, embora possa ser demarcado espacialmente, não o é quanto à significação que dele 

é esperada, ou seja, “chegada” deve ser entendido como a realização daquilo que se 

deseja. Se não há chegada, não há essa realização, talvez impedida pelos limites que nos 

são impostos. 

 Os limites vêm representados nos correlatos intencionais do verso: 

 

   Passa ano entra ano 

   descabida vida brida 

 

em que  o verbo “brida” significa “pôr brida”, ou seja, pôr freios e, por extensão, 

“restringir”.  

 A oclusão parentética é utilizada em sete versos do poema: 

 

   (aumenta o meu peso a canga) 2º verso da 3ª. estrofe 

   (cheiro de mato cortado) 4º. verso da 3ª. estrofe 

   (o som se despede frio) 4º. verso da 4ª. estrofe 

   (dentada e rumor demente) 7º. verso da 5ª. estrofe 

   (rangido e tremor de sisos) 9º. verso da 5ª. estrofe 

   (guizos guizos guizos guizos) 2º. verso da 6ª. estrofe 

   (todos choram no meu lenço) 4º. verso da 9ª. Estrofe 

                                                
89 SACCONI, Luiz Antonio. Op. cit.,pág. 112. 
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 Tal procedimento não visa ao mesmo efeito em todas as ocorrências. Em três 

delas – /(cheiro de mato cortado)/, /(rangido e tremor de sisos)/ e /(guizos guizos guizos 

guizos)/ – há referência ao externo, àquilo que interfere nos sentidos do eu-poético e 

desvia a sua atenção, mesmo que apenas por alguns segundos. Notemos que o olfato e a 

audição são pontos de contato com esse exterior. 

 Em dois versos, temos a constatação, em um deles, de uma atitude praticada por 

aqueles que o cercam, embora de maneira metafórica – /(todos choram no meu lenço)/ , 

e, em outro – /(dentada e rumor demente)/ – da falsidade presente na “candura do 

parente”. 

 As outras duas ocorrências da oclusão parentética se explicam por um acréscimo 

que poderia ser visto como justificativa: /(aumenta o meu peso a canga)/ e por uma 

relação de causa: /(o som se despede frio)/.  

 De maneira geral, podemos dizer que o estrato das unidades de significação tem 

como referência o universo próprio daqueles que trabalham com gado, que fazem dessa 

atividade o aspecto central de suas vidas. A ele, contudo, insere-se a visão particular do 

eu-poético que, apesar de fazer parte desse meio, acaba por questioná-lo. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

  

 

 É muito clara a relação de semelhança, em alguns aspectos da vida, que se 

estabelece no poema entre o eu-poético, que aparenta ser um cantador cujo instrumento 

de trabalho é a viola, e o animal, no caso, o gado. 

 Já na primeira estrofe, ao localizar o “seu” lugar no varal, ele se distingue das 

outras pessoas e se coloca na dianteira, como foi dito no estrato das unidades de 

significação. Mas, há, aqui, a possibilidade de se interpretar essa posição de destaque de 

duas maneiras: primeiramente, o eu-poético pode ser visto como o condutor, aquele que 

irá determinar o caminho a ser seguido pelo povo, que conduzirá o povo até um lugar 

determinado. Num segundo momento, ao constatarmos que o varal serve para atrelar o 

animal ao veículo a fim de que este seja conduzido por quem estiver no carro, por 
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alguém a quem pertencerá o poder de direção, a imagem desse animal e do eu-poético 

se misturam e se confundem. 

 Essa segunda interpretação confirma-se nos versos que completam a estrofe: 

 

   Tanto faz se me comovo 

   minha sorte é o carrascal 

 

 Sorte deve ser entendida como “destino, fado” uma vez que seu significado está 

contaminado por outras palavras desse campo semântico como “sina” e “vida”. 

Carrascal é uma formação vegetal muito densa, constituída por arbustos entrelaçados e 

de ramos duros, difícil de varar. Esse aspecto exterior da realidade, marcado por essas 

objetividades intencionais, é utilizado para metaforizar a visão de futuro do eu-poético: 

não importa o que ele sente, não têm validade as emoções, pois o que o espera são as 

dificuldades a serem transpostas. 

 Esses pontos de semelhança entre o homem – no caso, o eu-poético – e o animal 

vão se amalgamando de maneira a tornar esses seres indiferenciáveis. A terceira estrofe 

é altamente sugestiva nesse aspecto. Ao dizer: 

 

(aumenta o meu peso a canga) 

 

verificamos que existe uma identificação, se não com o animal, com a posição que este 

ocupa. Canga é uma peça de madeira usada para prender junta de bois ao carro. “A 

canga aumenta o meu peso” significa que ele está atrelado à canga, portanto, repete-se a 

construção imagética do segundo verso da primeira estrofe - /meu lugar é no varal/. A 

necessidade de uma localização espacial a fim de que fique muito bem definida a sua 

posição parece ser o fio condutor que nos possibilitaria entender o seu distanciamento 

da categoria humana, pelo menos como esta é entendida pelos que o cercam, e sua 

proximidade da categoria animal. 

 Ainda na terceira estrofe, ao dizer: 

 

Apanho no chão a manga 

 

o fato de a fruta se localizar no chão ganha importância no contexto, já que a fruta que 

cai, geralmente, já passou do tempo de ser colhida, levando-se, ainda, em consideração 
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que a manga, ao cair, fica danificada em virtude de seu peso. Contudo, é o que lhe resta, 

ou, o que lhe cabe por causa de sua posição: ao apanhá-la no chão, ele deve se curvar, 

numa postura de subserviência que se confirma no último verso dessa estrofe com o 

“Obrigado”, duplamente assinalado: 

 

    Obrigado Obrigado  

 

 A simulação do real através de circunstâncias em que o aspecto espacial faz 

referência ao longo caminho que é percorrido – e que é resumido, como já foi 

mencionado, pelo advérbio “adiante” – ganha força na utilização da antítese 

“perdi/ganhei”: 

 

   Perdi o tom da catira 

   na quarta volta do rio    (4ª. estrofe) 

 

e 

 

   Ganhei o gosto da ira 

   na quinta volta da estrada (8ª. estrofe) 

 

 O eu-poético perde algo bom que, provavelmente, lhe causava prazer, uma vez 

que catira é uma dança rural em que os participantes formam duas filas, uma de homens 

e outra de mulheres e, ao som de música, sapateiam e batem palmas. Ele deixa de ouvir 

o som dessa música, à medida que vai se distanciando do povoado. Enquanto as pessoas 

se divertem, estão alegres, ele segue o seu caminho, o seu destino, a sua sina. Ao 

acompanhar o curso do rio, ele aceita este como seu guia e reforça a concepção de sina, 

destino que traça o caminho que devemos seguir. 

 O ganho, porém, não lhe traz prazer. O que se instala no eu-poético é o ódio, o 

rancor que se confirma no último verso da mesma estrofe: 

 

rimando desgosto e nada 

 

 Desgosto é a falta de alegria que, mesmo diminuta, lhe causava o tom da catira. 
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 Bastante interessante é a alteração da ordem lógica que compõe a nossa 

realidade circundante na qual a ferradura é plantada no animal, ou seja, ela é o objeto 

acessório que pode ser acrescido ao casco do animal.  

 

Um dia eu troco de mão 

me planto na ferradura 

    (5ª. estrofe) 

 

Com essa falta de coerência externa, a intenção do eu-poético é expressar o seu 

desejo de dispor de outra maneira a sua vida. Afinar de novo a viola a fim de pô-la em 

harmonia, não mais com o andamento da música dos outros que determinam o caminho 

a ser seguido, mas com a sua harmonia interna já que ele se encontra em dissonância: 

 

Penso que não me preciso  (6ª. estrofe)  

 

Penso que não me pertenço 

se me chamam não escuto 

se respondem não pergunto  (9ª. estrofe)  

  

 Esse desejo de se soltar, de ganhar o estatuto de homem, capaz de decidir o seu 

próprio destino vem representado ao final do poema por dois substantivos – porta e 

porteira – que representam o inconsciente na busca pela libertação. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 Inseridos no contexto do poema, dos versos: 

 

   Sou branco manco alugado 

   todo de raiva malhado 

   Tropeiro eu sigo adiante 
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   no sentido do berrante 

 

em que a qualificação  do eu-poético se confunde com a de um animal de corte ou de 

carga – branco, manco, alugado –,  extrai-se a sua visão de mundo: a existência de 

pessoas que se mantêm na inércia, na passividade, agindo mesmo como o gado que é 

conduzido a um destino do qual ele não tem consciência. Essas pessoas, porém, 

diferenciando-se do ser irracional, embora nem sempre conscientes, têm capacidade de 

alterar o pré-destino, não seguindo o som do berrante e se desvencilhando dos freios 

impostos. 

 A alteração se dará graças a uma vontade inerente no homem de sempre buscar o 

alívio para aquilo que o aflige e que propiciará a mudança de estado. 

 O eu-poético acredita que essa mudança é possível de ser realizada, mas ainda 

falta algo para que ela se concretize. Talvez, a coragem de não seguir adiante, de 

questionar o sentido dos caminhos a serem seguidos. A firmeza de espírito para 

enfrentar a situação difícil é necessária na hora exata. 

 Infelizmente, ela falta ao eu-poético que é incapaz de determinar uma data para 

que a mudança ocorra. Nas três ocorrências em que ele prevê a possibilidade de alterar a 

situação, temos os versos iniciados pela expressão “um dia”: 

 

Um dia eu troco de mão (2º. verso da 5ª. estrofe) 

 

Um dia eu monto no couro (1º verso da 10ª. estrofe) 

 

Um dia pego no laço (1º. verso da 14ª. estrofe) 

 

 Com tal procedimento, ele indetermina o aspecto temporal da mudança, bem 

como a aproxima da possibilidade de não-realização, já que a expressão “um dia” é uma 

forma introdutória de narrativa como o “uma vez” que nos aproxima da fórmula “era 

uma vez” do mundo da fantasia e imaginação, existente no universo dos contos de fada, 

mas que nunca se realiza no mundo real. 

 As convenções do meio em que se vive impõem a limitação que não se reflete 

somente no comportamento – /Tropeiro eu sigo adiante/ – ou na roupa – /meu paletó de 

correia/, mas atinge também a palavra – /minha palavra é no freio/ – talvez por saber 

que ela é a arma mais poderosa capaz de provocar as mudanças tão temidas.   
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 Por não poder realizar aquilo de que tem vontade que seria ir contra a situação 

em que se encontra, as ações que pratica são desprovidas de significação, pelo menos, 

para ele. Isso se manifesta nos versos: 

 

Não importa a corda que eu fira 

(o som se despede frio) 

 

 A frieza do som significa o seu não-envolvimento emocional com aquilo que 

realiza, o que, de certa forma, distancia o cantador daquilo que canta, não sendo 

condição inerente a este o envolvimento com o tema: 

 

Me foge o tino do canto 

do contracanto ou descante  

 

 Contudo, esse estado de alma não suscetível de comoção ou interesse, que se 

assemelha à apatia, não é exclusivo do eu-poético. Através do verso /Ninguém amola 

esta faca/, ele expõe um juízo de valor interpretando a realidade que o cerca. Faca é um 

instrumento com o qual se pode cortar algo, desde que sua lâmina esteja amolada (mó é 

uma pedra pequena circular com que se amolam facas, tesouras e outros instrumentos 

cortantes). Se assim não for, ela perde a sua funcionalidade. Ao dizer que ninguém toma 

a atitude de amolá-la, o eu-poético reconhece a existência de outros, como ele, que se 

mantêm presos a uma vida semelhante à do gado, incapazes que são de cortar laços e 

afinar a viola, de maneira a se pôr em harmonia com a vida porque lhes falta o 

instrumento necessário a esse corte. Esse instrumento que precisa ser amolado sempre é 

a coragem para contestar a sina. 

 Ao se revirar em poeira, o eu-poético some, desaparece, mas, ao mesmo tempo, 

estará presente em todos os lugares, tal é a agilidade do pó para se depositar em todos os 

cantos, fazendo ser notado e, por isso, lembrado. 

 

 

 

Conclusão 
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 Zé Ramalho, em sua música Admirável Mundo Novo, já nos remetia à 

semelhança homem-gado: 

 

Vocês que fazem parte dessa massa  

que passa nos projetos do futuro  

é duro tanto ter que caminhar  

e dar muito mais que receber.  

E ter que demonstrar sua coragem  

à margem do que possa parecer  

e ver que toda essa engrenagem  

já sente a ferrugem te comer.  

 

| Eh!... ô... ô... vida de gado  

| Povo marcado eh!... povo feliz!90 

 

 Essa felicidade só é felicidade por não se ter consciência do estado de 

exploração em que se encontra. É a não-consciência de ter a possibilidade de poder 

mais, não só, necessariamente, a posse de bens materiais, mas também a posse do seu 

ser, o “poder de poder” agir de acordo com o que deseja, sem se prender a convenções 

ou à expectativa dos outros em relação a nós. É a felicidade de poder nos pertencermos, 

como diz o verso de Aldo: 

 

Penso que não me pertenço 

 

 O verso /e dar muito mais que receber/, da música de Zé Ramalho, pode ser 

exemplificado com o verso /(todos choram no meu lenço)/, do poema em estudo. Do 

tropeiro espera-se coragem, já que ele lida com animais brutos e grandes. A ele não é 

permitido desabafo, sensibilidade ou choro, mas lhe é cobrado o amparo aos que se 

consideram menos fortes. Essa coragem que ele possui tem duas faces: uma 

determinada por um fator exógeno, externo – é aquela de que necessita para o seu 

trabalho diário e que lhe permite não morrer, pois a ausência dela conjugada a uma 

                                                
90 RAMALHO, Zé. Admirável Gado Novo, composição de 1979, conforme site www.cliquemusic.com.br 
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atitude rápida, no momento exato, no trato com os animais, pode ser percebida por estes 

e ter conseqüências graves, podendo gerar o estouro da boiada ou o ataque de uma rês –. 

 A outra possui um fator endógeno – é aquela fagulha de desejo de mudar de 

dentro para fora, de deixar que a essência se sobreponha à aparência.  

 

Um dia eu troco de mão 

 

Mas, como ela não possui motivação externa para se realizar, fica guardada e se 

torna apenas um sonho a ser adiado no aguardo desse agente externo que nunca chega.     

Embora o poema se assemelhe a um repente, tanto pelo título como pelo ritmo, o 

tema se afasta um pouco desse tipo de composição, pois o que encontramos, apesar de 

haver referência a um motivo comum a pequenas comunidades voltadas a atividades 

agrícolas ou de pecuária, é um desabafo do eu-poético por não se sentir realizado 

naquilo que faz. 

Diferente de muitos, ele tem consciência da importância do interno, da 

necessidade de não ser somente um animal a quem podem conduzir por onde desejam. 

O sujeito desse “conduzir” não é somente o homem, mas também a vida, o destino, a 

sina que ele acredita poder mudar. 

A epígrafe de Guimarães Rosa:  

 

Alguém vai cantando, lá longe, 

uma voz dentro d’água, sem boca, sem garganta. 

Tem uma luzinha passeando e pulando, 

na praia comprida, 

fogo que o vento não espalha nem apaga, 

fogo do fundo, que deve ser frio. 

E estão rasgando, na macega clara, 

uma gargalhada fina. 

JOÃO GUIMARÃES ROSA 

 

já antecipa a “voz dentro d’água, sem boca, sem garganta” que se assemelha à voz que 

fala dentro do eu-poético e que não consegue ecoar aqui fora. A chama que se encontra 

viva dentro dele e que não se apaga, pois há a esperança de “um dia” ela se libertar e se 

espalhar, é o “fogo do fundo” que, por sua vez, não deve estar à mostra, mesmo quando 
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se presume estar demonstrando a sensibilidade através da música: /(o som se despede 

frio)/.  

 “Uma gargalhada fina” pode, finalmente, se referir a essa situação de 

incapacidade de realização de sua vontade que seria objeto de troça. Mas não seria uma 

voz externa, uma vez que muitos se encontram na mesma condição. Seria uma voz que 

transcende o humano e aplicar-se-ia a algo muito mais amplo e complexo que o mundo 

que conhecemos como real. Seria uma zombaria do destino para mostrar a sua 

superioridade diante do homem que se considera o dono de sua vida e de sua sina: 

 

Sina que me desafina 

rimando desgosto e nada 

 

 

 

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO LIVRO “MODAS DE ALDO 

TARRENTO” 

 

 

 Modas de Aldo Tarrento é um livro de poemas editado em 1999, um ano após 

Cantoria de Conrado Honório. Ele é composto de 30 poemas e tem o aspecto sonoro 

como ponto relevante na composição da lírica. 

 Aldo Tarrento é de Conchal, uma pequena cidade com cerca de 22 mil 

habitantes, no interior de São Paulo, próxima a Mogi-Mirim. Ele é casado com Ester 

Varoli Tarrento, regente do coro da igreja. Pelo menos são essas as informações que nos 

são transmitidas nas orelhas do livro: 

 “A poesia de Aldo Tarrento, temperada na viola e no berrante, e cadenciada 

pela andadura do cavalo, pertence a Conchal, com a sua espontaneidade rude. Mas a 

mulher do cantador, Ester Varoli Tarrento, culta, livresca e regente do coro da igreja, 

andou mexendo no texto: semeou estilo: transplantou literatura: espalhou ninfas no 

capão do mato.”91 

 É exatamente no espaço em que se insere essa máscara que devemos buscar 

alguns traços que nortearão nossa análise: uma cidade interiorana em que quase todos se 

                                                
91 CARBONIERI, Mafra. Modas de Aldo Tarrento, Editora Gente do Livro, Porto Alegre, 1999. 
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conhecem, mas que representa o mundo físico que nos cerca, já que, com a nossa 

necessidade atávica de socialização, nunca fugimos dele e, portanto, a privacidade, às 

vezes, acaba não sendo respeitada. Essa circunstância obriga, muitas vezes, à exposição 

de uma aparência que difere da essência. Aquela acaba subjugando esta que precisa se 

moldar ao externo, mesmo que para isso sofra perdas ou se sujeite à agressividade do 

meio. Tal visão é explicitada no poema Sem Norte, o sexto poema do livro: 

 

Ao sair de casa 

cortaram-me as unhas rente à carne 

Eu nada posso 

contra as garras da rua 

 

Os excrementos do jardim público 

A exalação ferindo-me como infâmia 

no fundo de mim 

revolvendo toda a náusea do mundo 

em meu sangue 

 

Reboam os sinos da Catedral 

no telhado da Cadeia 

Quermesse de aldeia 

 

Na multidão 

minha náusea me arrasta pra frente 

ou para trás92 

 

 A “náusea do mundo”, todavia, desaparece quando ele se deixa levar pelos 

instintos mais primitivos, como o sexo, mantendo, de certa forma, uma visão naturalista 

que enfatiza a natureza animal do homem o qual não deve ser reprimido em suas 

manifestações instintivas pela moral da classe. Conjugado a esse aspecto, temos o fato 

de o espaço físico estar voltado à pecuária, cenário inserido no universo dos vaqueiros e 

tropeiros. O primeiro poema que analisamos, Seresta Orestiana, é exemplo dessa 

                                                
92 IDEM. Ibidem, pág. 20. 
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temática, bem como Pranto para Ester Varoli Tarrento, em que encontramos os 

seguintes versos: 

 

Tu me tens nojo 

(pelo menos um pouco) 

se te sorvo o apojo 

e sob um céu de corvo 

meço por dentro o teu ventre 

alvinitente93 

 

 Ou em Cantiga de Escárnio: 

 

Agora, 

soltando lentamente esse cabresto, 

escorregando a crina, 

no olho branco o cintilar da foice, 

morda o freio, mulher, 

    e me dê um coice.94 

 

 E, ainda, em Os Cavalos: 

 

Enquanto trocam relinchos 

e bebem da água nobre 

o homem cavalga aos gritos 

a mulher da servidão95 

 

 A referência à mitologia não se dá apenas nas relações intertextuais com Ricardo 

Reis. Embora o estilo desse heterônimo lhe sirva como pretexto para inseri-la em sua 

lírica, o autor, ou seja, Mafra Carbonieri, reconhece, mesmo que de maneira um pouco 

irônica, a sua permanência no século XXI: 

                                                
93 IDEM. Ibidem, pág. 11. 
94 IDEM. Ibidem, pág. 14. 
95 IDEM. Ibidem, pág. 23. 
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 “Porém, em Conchal, pequena cidade a oeste de Santana do Rio Batalha, na 

Cordilheira do Peabiru, terra de rodeios, violeiros e cantadores, ninguém se espanta 

com a simbologia grega e nem acredita que ela seja remota. 

 Ali todos sabem que Homero não era cego. Riem da lenda absurda. Homero 

Reis, locutor da Hora do Ângelus e mestre em manufatura de couro, com loja em 

Pratânia, sempre teve uma visão muito clara de seu destino, tanto que se casou com a 

filha mais velha dum forte pecuarista do Turvo, o Juvêncio Martins, também conhecido 

por Jove. 

 Estatuetas de argila, do negro Fídias, rivalizando com as de Vitalino, podem ser 

vistas e compradas às dúzias em qualquer barraca da Rodovia Camilo Castelo Branco. 

Ícaro, vereador e dono dum posto da Texaco, no Largo da Matriz, ultimamente vem 

mantendo um “hobby” caro: o aeromodelismo. Em Conchal, não há quem não confesse 

ao menos uma passagem pelo Monte Olimpo, um motel da Castelinho.”96   

 A intenção disso é mostrar que, tanto no mundo lendário como na nossa 

realidade palpável, o elemento humano que os compõe, chamemo-lo de personagem ou 

pessoa, não se altera, ou seja, tem a mesma função no conjunto, podendo ser 

estabelecida uma mímesis em que, no caso da cidade de Conchal, a vida imita a arte. 

 Essa consciência da produção artística, em que a literatura está inserida, reflete-

se no livro através a metalinguagem. O “fazer poético” é colocado em foco em vários 

poemas de Modas de Aldo Tarrento, como, por exemplo, Maximal cuja epígrafe de 

Manoel de Barros antecipa o conteúdo metalingüístico: 

 

   Há quem receite a palavra ao ponto de osso, 

   de oco, ao ponto de ninguém e de nuvem. 

   Sou mais a palavra com febre, decaída, fodida, 

   na sarjeta. 

MANOEL DE BARROS 

 

 O verso é himenal 

 e por vezes complacente. 

 

 (...) 

                                                
96 IDEM. Ibidem, orelha do livro. 
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 O verso é terminal 

 tendendo a sobrevivente. 

  

 (...) 

 

 O verso na transversal 

 confunde anverso e reverso.97 

 

 O poema que analisamos, Fernando Pessoa Revisitado, vem mostrando essa 

necessidade de se questionar o papel do poeta e de sua poesia. Alguns dos versos de 

Aldo tencionam fazer uma reflexão e conseqüente julgamento da maneira como os 

poetas, muitas vezes,  são subjugados, sentindo-se escravos. Essa escravidão, essa 

subserviência pode existir do poeta em relação à sociedade que o cerca, fazendo-o se 

exprimir de maneira conveniente como a solicitação externa. No caso do eu-poético, ele 

não se sujeita a esse tipo de servidão, mas admite ser escravo, pois está sob o jugo da 

palavra que é seu instrumento de trabalho. Por ser assim, por se saber diferente dos 

outros, por não se submeter às exigências do convencionalismo, o eu-poético se 

considera superior, já que diz aquilo que quer e sente. 

 Sobre isso, Fernando Pessoa, escreve: 

 “O poeta superior diz o que efetivamente sente. O poeta médio diz o que decide 

sentir. O poeta inferior diz o que julga que deve sentir”98 

 O poema Sete Versos é exemplo desse procedimento: 

 

 A pretexto do cabresto 

 meu texto sem subtexto 

 Conselhos cabem no cesto 

 no cravo na ferradura 

 na dura ponta do relho 

 onde me escrevo e me lavo 

 (escravo sem escravatura)99 

                                                
97 IDEM. Ibidem, pág. 13. 
98 PESSOA, Fernando. Obra em Prosa, Organização, Introdução e Notas de Cleonice Berardinelli, 
Editora Nova Aguilar, R.J., décima primeira reimpressão da terceira edição, 2005, pág. 269. 
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 Ou então, em Entrevista, um longo poema composto de cinco partes, com a 

seguinte epígrafe de Guimarães Rosa, em que a imagem do peixe que vem caindo no ar 

assemelha-se à atitude do poeta que joga o alimento a quem quiser alcançá-lo e puder 

reconhecê-lo como tal: 

 

   O paturi, no alto, 

   deixa escapar do bico a piaba, 

   que desce no ar como uma gota 

   de mercúrio vivo... 

     JOÃO GUIMARÃES ROSA 

I 

Escrevo a torto (nem sempre a direito) 

Não sou poeta do horto. Nem do eito. 

(...) 

Escrevo à toa: 

faço os espinhos: não a coroa. 

 

III 

Pelo que escrevo (escravo): 

faço a cruz: não o cravo. 

 

IV 

(...) 

Os versos que voam de mim são arredios 

e traiçoeiros, ou suaves, também sujos, 

humanos, logo mortais, 

como a poeira que o vento suspende sem esforço, 

no caminho, 

e em seguida devolve ao caminho, 

que não sabe o que está acontecendo. 

Minhas palavras têm exatamente o sentido da poeira. 

                                                                                                                                          
99 CARBONIERI, Mafra. Modas de Aldo Tarrento, Editora Gente do Livro, Porto Alegre, 1999, pág. 27 
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Voam por um momento, brilham ao sol, 

caem na lenta viagem de volta, desaparecem 

e nem eu dou por isso.100 

 

 Esse diálogo com outros poetas não se faz apenas através das epígrafes, das 

quais trataremos mais adiante. A intertextualidade está presente, em muitos dos poemas, 

de forma explícita, como se dela ele se valesse como um exercício para chegar ao seu 

mais profundo lirismo, como forma de encontrar o seu “eu”. E é exatamente no poema 

cujo título é Exercício que encontramos esse procedimento de contemplação e de busca: 

 

Minha construção da manhã 

é ouvir Feitio de Oração. 

Minha oração da noite 

é ler Construção. 

 

A escritura do dia: 

verso, moda e melodia. 

Lavra a labareda o carvão do tempo: 

eira e beira de Aldo Tarrento. 

 

A constituição do ano 

(para que seja de sempre): 

não me esquecer jamais de Gil e Caetano. 

E Vinícius Cruz de Moraes 

(assim não se apaga o fogo na trempe). 

 

Mas, no passo das horas calcinadas, 

de mãos dadas em derredor do mundo 

(missa ou feira), 

no ar as fadas malfadadas, 

sinto a falta que faz Manuel Bandeira. 

 

                                                
100 IDEM. Ibidem, págs.40,41,42. 
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Os sinos da Paixão, 

de Belém, ou do Bonfim, 

caminham pelo vento (não importa 

se montanha ou ladeira). 

Seu ressoar antigo, grave, 

e agora lento, 

pulsa em mim: 

Jobim Jobim Jobim.101 

 

 Outras vezes, o título já nos remete a essa conversa com outros autores, como 

nos poemas Dalton (às págs. 48-49), Chico Buarque Revisitado (à pág. 55) ou Dias 

Gomes (às págs. 68-69). Mas nenhuma delas se faz mais intensa do que com Fernando 

Pessoa. São cinco poemas em que esse poeta, ora ele-mesmo, ora o heterônimo Ricardo 

Reis servem de tema para o estabelecimento do caráter intertextual. 

 Ricardo Reis Revisitado (à pág.17) é o poema que inicia esse diálogo, logo no 

princípio do livro – trata-se do quinto poema –, e o seguem os poemas Ode para 

Ricardo Reis (à pág. 31) – analisado nesta tese –, Fernando Pessoa Revisitado (à pág. 

35), No Caderno de Ricardo Reis (à pág. 64) e Rascunho de Ricardo Reis (à pág. 66). 

 Essa fixação na obra do poeta português, e nos parece que na pessoa de Pessoa, e 

que não se faz somente através de Aldo Tarrento, será o assunto de nossa discussão na 

conclusão, após serem analisados todos os livros e as máscaras de Mafra Carbonieri. 

 Por enquanto, cumpre-nos dizer que a insistência no heterônimo Ricardo Reis 

deve-se ao fato de este ser, dentre os outros heterônimos, o que mais se preocupava com 

a forma do poema, com o ritmo, com a musicalidade. Lembremos que, desde o início, 

dissemos que Aldo é um violeiro, que “dedilha as cordas ao vento”102, e para quem o 

aspecto sonoro é de extrema importância na construção poética. Aldo parece concordar 

com as palavras de Ricardo Reis: 

 “Diz Campos que a poesia é uma prosa em que o ritmo é artificial. Considera a 

poesia como uma prosa que envolve música, donde o artifício. Eu, porém, antes diria 

que a poesia é uma música que se faz com idéias, e por isso com palavras. Considerai 

que será o fazerdes música com idéias, em vez de com emoções. Com emoções fareis só 

música. Com emoções que caminham para as idéias, que se agregam idéias para se 

                                                
101 IDEM. Ibidem, pág. 16. 
102 IDEM. Ibidem, poema Publicidade, pág.70. 
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definir, fareis o canto. Com idéias só, contendo tão-somente o que de emoção há 

necessariamente em todas as idéias, fareis poesia. E assim o canto é a forma primitiva 

da poesia, porque é o caminho para ela.103  

 Retomando as epígrafes, encontrá-las-emos em 16 poemas. Quatro autores – 

Alexei Bueno, Jorge de Lima, João Guimarães Rosa e Conrado Honório – aparecem, 

por duas vezes cada um, introduzindo os poemas, de maneira a resumir o seu conteúdo. 

Jorge de Lima fornece uma das epígrafes para o sonoro poema Os Cavalos em que o 

ritmo utilizado nos versos se assemelha à andadura do cavalo, ao cavalgar, 

aproximando-nos da sugestão sonora do poema de Manuel Bandeira, no poema O rondó 

dos cavalinhos: 

 

 

   Era um cavalo todo feito em lavas, 

   recoberto de brasas e de espinhos. 

     JORGE DE LIMA 

 

O homem tem guarda-peito 

e o cabresto na mão 

O cavalo usa peiteira 

casco ferrado e bridão 

 

Memória para estribilho 

espora de muito brilho 

o homem lustra a perneira 

e a viola da solidão   

 

 Outras epígrafes são de Affonso Romano de Sant’Anna, Manoel de Barros, 

Pablo Neruda, Bruno Tolentino, Raquel Naveira, Vinícius de Moraes, R. R. Torres 

Filho e do próprio Aldo Tarrento. 

 Como já foi notado na análise do livro Cantoria de Conrado Honório, há 

epígrafes que nos trazem uma bem montada intratextualidade dentro da lírica de Mafra 

                                                
103 PESSOA, Fernando. Obra em Prosa, Organização, Introdução e Notas de Cleonice Berardinelli, Em 
controvérsia com Álvaro de Campos, Editora Nova Aguilar, R.J., 11ª. reimpressão da terceira edição, 
2005, pág. 142 e 143. 
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Carbonieri. As máscaras conversam entre si, valendo-se umas das outras como 

referência. É o caso aqui das duas epígrafes atribuídas a Conrado Honório mesmo sem 

estas existirem na lírica deste. 

 Cinco epígrafes introduzem a lírica: 

 

 

Meu poema 

é um tumulto: 

a fala 

que nele fala 

outras vozes 

arrasta um alarido. 

GULLAR 

 

Lâmpada de granito, pão de pedra. 

Serpente mineral, rosa de pedra. 

Nave enterrada, manacial de pedra. 

Cavalo da lua, luz de pedra. 

Esquadra equinocial, vapor de pedra. 

Geometria final, livro de pedra. 

NERUDA 

 

 Não há escritores proibidos. 

Há censores sucumbidos. 

CREMONESI 

 

O relógio 

não mede. Trabalha 

no vazio: sua voz desliza 

fora dos corpos. 

GULLAR 

 

Não há poetas herméticos. 

Há leitores herméticos. 



 

 

183 

CREMONESI 

 

 Nelas estabelecemos o primeiro contato com aquele que virá a ser a terceira 

máscara de nosso estudo: Orso Cremonesi. 

 As epígrafes de Gullar nos remetem àquilo que encontramos na lírica de Aldo: 

as outras vozes. 

 Resta-nos, ainda, estabelecer uma relação, assim como fizemos com Conrado 

Honório, entre o nome e a pessoa. O nome Aldo vem do teutônico e significa velho, 

sábio e rico. Já Ester, sua esposa, tem origem no hebraico e significa estrela. 

 A sabedoria de Aldo está em poder traduzir em palavras as emoções já 

transformadas em idéias. Ester é quem empresta o seu brilho à poesia do marido, é 

quem “semeia estilo” e faz com que seus poemas sejam elogiados na Câmara: 

 “Ícaro elogiou os poemas na Câmara. Homero não se animou a interpretá-los 

ao microfone. 

 De qualquer modo, pelo menos neste livro, o erudito nada mais é do que a 

desfiguração estética do popular.”104  

 Contudo, embora tenhamos elaborado essa interpretação dos nomes, acreditamos 

que sua significação não se faz da mesma maneira que em Conrado Honório. Na 

primeira máscara de Mafra tal relação de significado é gritante a nossos olhos. Aldo 

Tarrento, por sua vez, é muito mais marcado pela sonoridade, pela força do aspecto 

fônico associado à pessoa que é: um homem que convive com o gado, bruto para 

algumas atitudes e que deixa a música fazer as vezes de condutora de sua vida – veja-se 

a condução de uma boiada –. Música essa já antecipada no duplo “r” seguindo da 

nasalização “en" em seu nome.  

 

 

                                                
104 CARBONIERI, Mafra. Modas de Aldo Tarrento, Editora Gente do Livro, Porto Alegre, 1999, orelha 
da capa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Lira de Orso Cremonesi 
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A Lira de Orso Cremonesi 

 

 Do terceiro livro de poemas de Mafra Carbonieri, escolhemos, para nossa 

análise, Poesia Artesiana, Dísticos, Madrigal de Januária Violante Miranda e Prévert. 

 

 

Poesia Artesiana 

 

 

Bramava o mar, o vento embravecia, 

A noite em dia, enfim, se equivocava. 

Gregório 

 

 

    Afia-se o verso. 

    O verso é arma de gume e siso. 

    Ele cava a frio um poço 

               na pedralume 

    (podendo ser rochalava ou trevaluz). 

    Rotundo ou conciso, ele sonda, 

    tão fundo onde for preciso. 

 

    A poesia eleva-se por natureza. 

    A poesia inunda ou escorre por natureza, 

    fluindo do rio subterrâneo 

               (poema artesiano). 

 

    Mas há poemas que não são artesianos. 

    Sua água escassa, quase seca, 

    às vezes espessa, turva, opaca, 

               sem cheiro, 

    ora repelente, sempre crotálica, 
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    decompõe larvas suntuosas 

               em cativeiro. 

    Inútil lembrar o espelho ou o lençol. 

    Parece florescer, esquiva, 

               em tanques de formol. 

 

    Ao reverso, 

    o encanto das águas 

    em cada verso artesiano 

    está em saber que no mundo 

    há mais significados do que signos. 

    Há mais pecados do que sinos. 

    Há mais vozes do que hinos. 

 

    Prefira o magma 

               ao enigma. 

    Palavra é prenúncio de estigma. 

    Pode ser cáustica. 

               Não sigma. 

 

 

 
O estrato fônico 
 
 
 As formações e características fônico-lingüísticas desempenham funções 

significativas na estruturação da obra literária. Com isso, a seqüência de determinados 

fonemas-significativos pode nos revelar “qualidades” emotivas formando verdadeiras 

metáforas fônicas: “Chama-se metáfora fônica a uma relação entre o som lingüístico e 

o seu significado, que se impõe à consciência porque o tom emotivo do som tem 

afinidade com a emoção associada à representação imaginativa significada”105 

 Dessa maneira, versos como os dois últimos da primeira estrofe estabelecem 

uma relação entre o som lingüístico das vogais posteriores “o” e “u”, ambas nasaladas, e 

                                                
105 WUNDT, W., Voelkerpsychologie, I l., p. 326, in INGARDEN, Roman, A obra de arte literária, 2ª. 
edição, fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, pág. 70, nota de rodapé.  
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o seu significado na unidade significativa maior que é a frase, no nosso caso, 

representada pelo verso. A seqüência de “on” e “un” corresponde ao barulho produzido 

pela sonda capaz de perfurar o solo em movimentos circulares: 

 

    Rotundo ou conciso, ele sonda, 

    tão fundo onde for preciso. 

 

    Rotundo ou conciso, ele sonda, 

    tão fundo onde for preciso. 

 

 Igualmente sugestiva é a construção fônica associada ao som produzido pela 

água que, por ser escassa, produz apenas um burburinho ao resvalar pelo solo. Tal 

aspecto sonoro vem representado pela vogal média “a” e pelo fonema sibilante /s/: 

 
    (Mas há poemas que não são artesianos.) 

    Sua água escassa, quase seca, 

    às vezes espessa, turva, opaca, 

 

   
    Sua água escassa, quase seca, 

    às vezes espessa, turva, opaca, 

 
 Em oposição a esse som, associado aos poemas “não-artesianos”, temos um 

outro, dessa vez metaforizando aqueles artesianos. Na seqüência “fluindo do rio”, no 

verso abaixo, o som agudo da vogal anterior “i” remete-nos ao correr da água, num 

aspecto ininterrupto: 

 
    A poesia eleva-se por natureza. 

    A poesia inunda ou escorre por natureza, 

    fluindo do rio subterrâneo 

               (poema artesiano) 

. 

 Nele, a disposição gráfica das vogais “a” e “o” parece estar complementando o 

plano do significado e o plano sonoro. A vogal média “a” está disposta de tal maneira 

nos dois primeiros versos que, ao traçar duas linhas horizontais, assemelha-se ao curso 
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de um rio e complementa o segmento “escorre por natureza”. Já a posterior “o”, no 

início dos três primeiros versos, ao formar uma imagem côncava, cuja base seriam os 

três “os” do segmento “fluindo do rio”, transforma-se num espaço tal que possibilita o 

seu preenchimento, configurando uma inundação. Para usar a metáfora do poema: “a 

poesia inunda”: 

 

    A poesia eleva-se por natureza. 

    A poesia inunda ou escorre por natureza, 

    fluindo do rio subterrâneo 

               (poema artesiano) 

 

    A poesia eleva-se por natureza. 

    A poesia inunda ou escorre por natureza, 

    fluindo do rio subterrâneo 

               (poema artesiano) 

 

Há que se notar que, na formação dessa figura, temos uma inclinação do eixo 

numa clara referência à elevação. Os dois “os” iniciais na vertical estão na palavra 

“poesia”, horizontalizando-se em “fluindo do rio” e elevando-se até a preposição “por” 

regida pelo termo “eleva-se”, para, depois, traçar uma curva descendente na palavra 

“escorre”. Teríamos, então, uma possibilidade de interpretação na qual estariam 

associados o aspecto sonoro das palavras, a significação destas e o aspecto visual na 

disposição da vogal “o”: a poesia penetra no rio subterrâneo para dele se elevar e, 

irmanando-se com a natureza, volta a escorrer para dar forma ao poema. Note-se, aqui, a 

distinção entre poesia e poema, questão que será discutida em outro estrato. 

Se atentarmos para a construção fônica dos três últimos versos da quarta estrofe, 

com referência à utilização das vogais, perceberemos uma figura melódica ou rítmica 

repetida ao longo desse segmento e que se aproxima de um ostinato. 

 

    á mais significados do que signos. 
    á mais pecados do que sinos. 
    á mais vozes do que hinos. 

 

A variação fônica ficaria por conta apenas dos termos que representam o objeto 

direto do verbo haver: significados, pecados e vozes. Esse recurso rítmico demonstra a 
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persistência em um propósito insistentemente: demonstrar que o poema é capaz de 

revelar a sabedoria para que possamos compreender melhor o mundo. 

Importante, também, seria destacar a construção de uma anáfora sonora o início 

dos versos da última estrofe, marcada pela bilabial surda /p/, remetendo-nos a um som 

explosivo que teria por objetivo a marcação de um compasso após o ostinato como se 

fosse o argumento decisivo na tentativa de convencer um possível interlocutor: 

 
 
     Prefira o magma 
               ao enigma. 
    Palavra é prenúncio de estigma. 
    Pode ser cáustica. 
               Não sigma. 
 

 Contrapondo-se a esse tom exaltado, aparece a nasalização através da sílaba 

“ma”, repetida por cinco vezes, capaz de “elevar” o som como se esse, assim como a 

poesia, tivesse a potencialidade de escorrer trazendo novos significados.  

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

O segundo verso do poema já nos remete ao caráter metafórico que se ampliará 

na disposição de um ramalhete em toda a sua extensão. Ao dizer que /O verso é arma de 

gume e siso/, estabelece-se uma relação de intersecção entre esses dois termos – o verso 

e a arma –. Mas não é uma arma qualquer: ela é arma de gume, ou seja, arma que possui 

uma lâmina, a qual, por sua vez, pode ser afiada para que o efeito de sua utilização – o 

corte – seja mais preciso. No sentido figurado, que se aplicaria ao verso, ela representa a 

agudeza, a penetração de espírito, a perspicácia. 

Esse adjunto adnominal que modifica o termo “arma”, contudo, não aparece 

sozinho. Através da aditiva “e”, é acrescentada uma outra qualificação a essa “arma”: é 

uma arma de siso, o que significa que deve ser usada com bom senso, com juízo. 

Estendendo-se ao verso, este passa a adquirir a qualidade de sensato. Todavia, essa 

sensatez, essa prudência, provém de quem utiliza tal arma e, por conseqüência, o verso 

que passa a ser o veículo com o qual se atingirá o objetivo a ser perseguido. 
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Outra metáfora, representada, agora, pela personificação, ainda na primeira 

estrofe do poema, relaciona o verso a um instrumento com o qual se fazem sondagens: 

 

Ele cava a frio um poço 

(...) 

Rotundo ou conciso, ele sonda, 

 

Num sentido literal, essa sondagem é feita através de uma espécie de broca que 

se introduz nos terrenos para reconhecer-lhes a natureza, praticar uma perfuração. 

Também pode ser feita com a finalidade de se estudarem as qualidades das minas ou até 

de verificar a existência de minério. Num outro plano de significação, dessa vez 

atribuindo-se essas ações ao verso, temos o entendimento de que ele é um meio de 

investigação, de sondagem, de indagação e de pesquisa do espírito humano, a fim de 

que se percebam as qualidades e as deficiências que podem melhorar ou deteriorar o 

relacionamento entre os homens. 

Dando continuidade a essa linguagem metafórica, cria-se uma oposição entre o 

poema artesiano, numa associação com poço artesiano, e o não-artesiano. Aquele 

adquire as qualidades do termo com o qual estabelece esse cruzamento de planos, ou 

seja, assim como no poço a água brota do lençol subterrâneo, límpida e pura, a poesia, 

sendo penetrada pela palavra – afiada –, produz o poema, o qual, por sua vez, permitirá 

a elevação dessa mesma poesia. O poema que não é artesiano, ao contrário, possui uma 

água espessa, turva, opaca, à qual é associado o adjetivo crotálico, derivado de Crotalus, 

um gênero de animais peçonhentos. 

A oclusão parentética do último verso da segunda estrofe e o adjetivo atribuído 

ao substantivo “poema” – artesiano – sinalizam para a existência de algo contido nos 

terrenos porosos da crosta terrestre, entre camadas impermeáveis, que retém as águas de 

infiltração, mas as devolve como fontes ou poços artificiais. Esse “algo” seria o poema 

que se localiza nas camadas mais profundas do “eu” que, ao serem tocadas pela poesia, 

dão luz à forma. 

Um procedimento semelhante na utilização dos parênteses é notado na primeira 

estrofe: 

 

  (podendo ser rochalava ou trevaluz). 

 



 

 

191 
 

A intencionalidade, aqui, é enumerar os tipos de “pedralume” nos quais o 

“verso” pode “cavar”. A pedra é um obstáculo, mas, simultaneamente, ela é lume – 

fogo, luz, brilho – que propicia a criação e se associa ao mito de Prometeu. Rochalava e 

trevaluz são dois vocábulos que se formam através do processo de justaposição. Aqui, 

porém, esse processo se dá na união de duas palavras antitéticas: rocha e lava são dois 

termos relativos à materialidade do objeto – rocha apresenta-se em estado sólido, 

enquanto lava se caracteriza pelo estado líquido –, por sua vez, treva e luz também se 

opõem, destacando, agora, um conceito de energia – treva é a ausência dessa energia 

radiante e luz é a presença da mesma. 

Ao dizer que essa pedralume pode ser rochalava ou trevaluz, o eu-poético nos 

faz perceber que o verso possui o princípio de atravessar tanto a materialidade concreta 

do mundo que nos cerca, uma vez que ao ser impresso no papel ele já se torna presente 

no mundo real, como a imaterialidade, o mundo das idéias em que a treva é metáfora da 

ausência de espírito investigador que nos conduz à sabedoria e luz, a centelha mágica 

que nos faz evoluir enquanto seres dotados de inteligência.    

A água contida nos poços não-artesianos /Parece florescer, esquiva/ em tanques 

de formol. / Formol é a substância química usada para a conservação de cadáveres. Se a 

água é a poesia, teríamos, então, um tipo de poesia que se mantém sem consideradas 

alterações evolutivas, num estado permanente, apresentando uma atitude típica daquele 

que tenta evitar um golpe, já que a ela é atribuído o adjetivo “esquiva”. 

Metaforicamente, essa água é a que vai formar o poema em que haverá mais signos do 

que significados, mais sinos do que pecados e mais hinos do que vozes. 

Esse é o paralelismo que se encontra na penúltima estrofe, nos três últimos 

versos: 

 

 

    há mais significados do que signos. 

    Há mais pecados do que sinos. 

    Há mais vozes do que hinos. 

 

 Ao dizer que existem mais significados do que signos, o eu-poético reconhece a 

existência de um outro plano de significação que não aquele que se apresenta de 

imediato à nossa compreensão. Os sinos, por sua vez, promovem a remissão dos 

pecados. Entre sinos e pecados temos uma relação metonímica do mesmo tipo em que 
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ocorre entre vozes e hinos. Estes são o produto da louvação das vozes. Ora, dessas 

construções extraem-se os seguintes pressupostos: no plano da palavra, esta carrega em 

si inúmeros planos metafóricos; no plano religioso, que aqui pode ser entendido como 

um plano universal, uma vez que o conceito de pecado, embora vinculado ao plano 

subjetivo das crenças, pode ser entendido como erro – um outro significado para tal 

signo – existem pecados (ou erros) irremissíveis; no plano da expressão, existem mais 

vozes do que  as que podem compor o coro de um cântico. Estas não fariam parte da 

louvação e não expressariam entusiasmo ao celebrar alguém ou algo.   

 Finalizando, o poema encerra outra construção metafórica em que à palavra é 

atribuído o adjetivo “cáustica”. Tal adjetivo qualifica a substância que ataca ou corrói 

tecidos orgânicos. A palavra, portanto, seria capaz de destruir, mas dentro de uma 

condicionalidade, já que vem precedida da locução verbal “pode ser”.  

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 De forma clara, já no primeiro verso do poema, desenha-se a metalinguagem 

num constante questionamento do fazer poético e da essencialidade da poesia. As 

unidades significativas que nos reportam ao mundo real pertencem ao universo de 

“poço” e “água”, esta emergindo daquele. 

 A água é um bem fundamental para a vida. Sem ela, não há vida. No poema, o 

poço metaforiza a acessibilidade a ela que se encontra nas camadas mais profundas do 

solo. O seu valor, que se nos apresenta, não é o de um bem econômico, mas ela possui 

um significado social, cultural e místico. No relato da criação, lemos que “O Espírito de 

Deus pairava sobre as águas” (Gen 1,2). Para os cristãos, a água do batismo tem uma 

força simbólica: “Quem crer e for batizado será salvo” (Mc 16,16). Para muitos povos e 

muitas culturas, a água tem um caráter sagrado, está ligada às tradições e exerce uma 

função comunitária e ritual. 

 Dessa maneira, ao se contrapor o caráter essencial da água à sua capacidade de 

decompor - /decompõe larvas suntuosas/ - forma-se um binômio de significado: causa 
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de morte e fonte de vida. A água poluída ou estagnada infunde horror, é imundície, é 

morte, afasta e é rejeitada: 

 

    Sua água escassa, quase seca, 

    às vezes espessa, turva, opaca, 

               sem cheiro, 

    ora repelente, sempre crotálica, 

 

  A água límpida atrai, cativa, faz-se desejar, mata a sede e combate o fogo, dando 

ou salvando a vida. A água da chuva, das fontes e ribeiros é o refrigério dos que têm 

sede e elimina a impureza: 

 

    A poesia eleva-se por natureza. 

    A poesia inunda ou escorre por natureza, 

 

 Ora, se a água é a metáfora de poesia – que emana do poema – o binômio 

vida/morte estabelecido para aquela tem validade para esta: a poesia límpida combate a 

sede da alma sendo, portanto, fonte de vida. O outro tipo, aquela que emana do poema 

que não é artesiano, lembra a morte, através das unidades significativas “turva”, 

“opaca”, “repelente” e “larvas”.  

 A locução adjetiva “sem cheiro”, atribuída à água dos poemas não-artesianos, é 

uma marca lingüística utilizada intencionalmente para que se estabelecesse uma divisão 

de planos de significação: a substância (H2O) líquida e incolor, insípida, essencial para 

a vida da maior parte dos organismos vivos, também é inodora – fato que não 

distinguiria a água cristalina do poema artesiano da água turva do não-artesiano –, 

porém, como tal signo ultrapassa o significado usual, temos na emanação aromática 

desse líquido uma diferença substancial, uma vez que o olfato nos permite experimentar 

a harmonia da organização do mundo. Segundo a tradição judaica, ele é o sentido de 

que “a alma desfruta, e não o corpo”. Dos nossos cinco sentidos, é o olfato o que mais 

tem conexão com o processamento de emoções e o armazenamento de memórias. 

 A última estrofe, através do verbo no imperativo – Prefira –, estabelece uma 

interlocução com o leitor. Ao sinalizar para uma possível escolha por parte deste, o eu-

poético deixa pressuposta uma escala de valores em que o magma tem importância 

maior que o enigma. Por um processo metafórico, magma deixa de ser a massa pastosa, 
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em estado de fusão, situada a grande profundidade da superfície terrestre, cujos 

movimentos determinam os fenômenos vulcânicos e que, ao resfriar, cristaliza-se, 

dando origem ás rochas ígneas106 – a pedralume – e passa a significar aquilo que tem 

brilho e que ainda não está num estado sólido, cristalizado, mas que pode ser moldar, 

levando a faísca que propiciará o conhecimento. Enigma, etimologicamente, significa 

“fala obscura ou equívoca”, vem do latim aenigma, átis, obscuridade de sentido, 

mistério.107 Ele representaria a ausência de clareza, o que, por extensão, significa 

ausência de luz. 

 O verso /Palavra é prenúncio de estigma/ complementa o plano de significado 

que vem se formando ao longo do poema: como estigma é marca ou cicatriz deixada por 

ferida, a palavra teria a propriedade não só de deixar a marca naqueles a quem ela fere – 

por extensão, ela está inserida no verso que é arma de gume e siso – mas também 

naqueles que a articulam, no caso, os poetas. Tem-se, dessa maneira, a confirmação do 

poder da palavra que ultrapassa o valor simbólico da representação gráfica; ela deixa de 

ser uma simples letra – sigma – para se agigantar no significado, explicitado no verso: 

 

   há mais significados do que signos. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 Valendo-nos da imagem da água, poderíamos dizer que, neste poema, a 

cosmovisão do eu-poético é clara e transparente: a poesia que se assemelha a esse 

líquido vital é também essencial à sobrevivência humana. O verso que contém essa 

poesia é o instrumento com o qual serão atingidas as camadas mais profundas do eu, 

representadas aqui pela imagem do poço. 

 No primeiro verso /Afia-se o verso/, explicita-se a consciência do fato de este ser 

adaptável à circunstância ou ao objetivo que se pretende alcançar. Ele pode se tornar 

penetrante, mordaz; pode ser aprimorado de maneira a deixar marcas indeléveis em toda 

superfície que ele transpuser. 

                                                
106 HOUAISS, Antonio. Op. cit., pág. 1568. 
107 IDEM. Ibidem, pág.1152. 
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 O eu-poético reconhece que o seu instrumento de trabalho – a palavra, o verso - 

é uma arma, é um ser ativo capaz de elaborar uma nova visão do mundo. Mas, para que 

isso ocorra, é necessário certo esforço, uma vez que surgem obstáculos: a pedra que 

precisa ser cavada para que se atinja o lençol subterrâneo onde se encontra a água 

cristalina que emergirá, elevando-se para retornar ao solo, fertilizando-o e mantendo-se 

como fonte de vida na seiva das plantas. 

 Da mesma forma, a poesia deve ser alcançada através do esforço persistente da 

busca pela palavra precisa que irá se concretizar na forma de poema. Ela deve trazer 

consigo um pouco da luz que irá encontrar nessa escavação uma vez que, 

paradoxalmente, das trevas é que se encontrará o fogo e a água. Esses dois elementos 

são metáforas de vida; aquele presente na crosta terrestre na forma de magma que 

receberá o nome de lava quando, por uma elevação na pressão da terra, ele emergirá de 

dentro de um vulcão, assim como a poesia presente no poema artesiano: 

 

    A poesia eleva-se por natureza 

    A poesia inunda ou escorre por natureza 

    fluindo do rio subterrâneo 

 

 A água também, assim como o magma, está contida nos terrenos porosos da 

crosta terrestre; a diferença é que ela se encontra em cavernas e o magma está em toda a 

superfície da Terra. Ela é a origem da vida, enquanto ele é a fonte do conhecimento, é o 

fogo roubado por Prometeu e dado aos homens. 

 A visão de mundo do eu-poético recai sobre esse aspecto da poesia enquanto 

fonte de vida e conhecimento. Contudo, ele reconhece que existem outros tipos de 

poema que não contêm uma poesia capaz de, com a sua elevação, promover a vida, ou o 

desenvolvimento dela. São poemas que possuem uma aparência inalterável – /Parece, 

florescer, esquiva/ em tanques de formol/ – e nenhuma essência.   

 A metalinguagem está presente no poema como forma de reflexão sobre o ato de 

escrever e sobre o papel desempenhado pelo poeta que deve promover as condições 

necessárias para que o signo lingüístico possua outros significados que falem por si. 

Esse seria o “encanto” necessário da poesia, um recurso que, supostamente, possui 

poderes mágicos de enfeitiçar ou seduzir, mas não um feitiço que cega para a luz da 

razão, ao contrário, um feitiço capaz de fazer com que as pessoas se entreguem ao 

prazer de descobrir o que está por traz de cada palavra e de cada verso, mesmo porque 
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aquilo que está oculto sob o manto do signo pode revelar uma realidade da qual não se 

tenha consciência ou se tenha receio de expressar. 

 Também vale a pena destacar que a consciência do “fazer poético” como meio 

de “dar conhecimento” às pessoas faz com que o eu-poético pratique essa atitude sem 

impor limites a ela, acreditando que, em nome da poesia e da vida, a investigação deve 

ir até onde for preciso: 

 

    Rotundo ou conciso, ele sonda, 

    tão fundo onde for preciso. 

 

 

 

Conclusão 

 

  

A epígrafe do poema já sinaliza para a relação de intertextualidade com uma 

faceta da obra de Gregório de Matos e Guerra. Os dois versos pertencem ao seguinte 

soneto em que descreve um horroroso dia de trovões: 

 

Na confusão do mais horrendo dia, 

Painel da noite em tempestade brava. 

O fogo com o ar se embaraçava, 

Da terra, e ar o ser se confundia. 

 

Bramava o mar, o vento embravecia, 

A noite em dia enfim se equivocava, 

E com estrondo horrível, que assombrava, 

A terra se abalava, e estremecia. 

 

Desde o alto aos côncavos rochedos,  

Desde o centro aos altos obeliscos 

Houve temor nas nuvens, e penedos. 
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Pois dava o Céu ameaçando riscos 

Com assombros, com pasmos, e com medos 

Relâmpagos, trovões, raios, coriscos. 

 

  Nele, embora respeitando as diferenças que norteiam a temática em cada um dos 

poemas, encontramos a imagem da luz, do fogo, se contrapondo à escuridão e, ao 

mesmo tempo, se aproximando dela, uma vez que o brilho dos raios só é visto na 

escuridão. 

 As coincidências terminariam nesse ponto não fosse o nosso conhecimento de 

um tipo de poesia praticada por Gregório: a satírica. “Esse poder da sátira, de cutucar o 

seu objeto, é exercido por Gregório como um verdadeiro pressuposto viril: a poesia 

sem o combate agudo, que fere, seria estéril e impotente.”108. Daí, talvez, a necessidade 

de se “afiar o verso” já que ele é uma “arma de gume e siso”. E, nesse ponto, há uma 

comunhão de pensamento entre o eu-poético do poema de Orso Cremonesi e o poeta 

barroco. 

 Porém, Gregório utiliza-se dessa arma sem assumi-la metalingüisticamente, 

enquanto Orso parece querer discutir a função da literatura, a sua ação sobre o público, 

reconhecendo a existência de dois tipos de produto: o poema artesiano – aquele cuja 

poesia se eleva e se derrama, motivando as relações humanas voltadas para a busca de 

um conhecimento e de um autoconhecimento a fim de se chegar à essência do ser, 

representada pelas metáforas da água e do magma que se encontram no subterrâneo – e 

o poema não-artesiano – aquele que é vazio de significado e cujas palavras nele 

inseridas valem somente enquanto significantes, tendo, unicamente, um sentido 

denotativo. 

 É como se Orso, agindo de maneira explícita ao introduzir o poema com tal 

epígrafe, tencionasse dirigir um olhar crítico aos versos produzidos pelo “Boca do 

Inferno”, considerando a poesia praticada por este o resultado da habilidade e do 

conhecimento do material com que trabalha - a palavra, que “pode ser cáustica”. Nisso 

tudo, vislumbramos uma função social dessa literatura e um papel de importância do 

escritor no meio em que vive, já que este “numa determinada sociedade, é não apenas o 

indivíduo capaz de exprimir a sua originalidade, (que o delimita e especifica entre 

                                                
108 MATOS, Gregório de Matos. Poemas Escolhidos, org. José Miguel Wisnik, Editora Cultrix, São 
Paulo, 1997, pág. 21. 
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todos), mas alguém desempenhando um papel social, ocupando uma posição relativa 

ao seu grupo profissional e correspondendo a certas expectativas dos leitores ou 

auditores. A matéria e a forma da sua obra dependerão em parte da tensão entre as 

veleidades profundas e a consonância ao meio, caracterizando um diálogo mais ou 

menos vivo entre criador e público.”109 

 A referência a Gregório de Matos e Guerra, ou melhor, à essência da poesia 

praticada por ele não é pontual em Lira de Orso Cremonesi, ao contrário, ela é 

constante e isso se deve ao fato de que essa máscara de Mafra Carbonieri se considera a 

reencarnação do poeta barroco. Essa questão será discutida na conclusão da análise 

desse terceiro livro em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
109 CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade, Companhia Editora Nacional, 2ª. Edição, n.2416, São 
Paulo, 1967, pág. 86. 
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Dísticos 
 
 
Não há escritor maldito. 

       Há leitores inéditos. 

 

Não há livros proibidos. 

       Há censores sucumbidos. 

 

Não há versos afônicos. 

       Há engenheiros eletrônicos. 

 

Mas há versos atônitos. 

       ( New Age. Para o piano 

                    [ de John Cage). 

 

Não há escritores perseguidos. 

       Há profecias políticas. 

 

Não há versos torturados. 

       ( Eles professam. Ou confessam). 

 

Não há autores recusados. 

       Há editores em Frankfurt. 

 

Não há poetas herméticos. 

       Há leitores herméticos. 

 

Não há poesia profana. 

       Há deuses heréticos. 

 

Não há Nietzsche. Kant. Ou mesmo 

                                        [ Spencer. 

        Mas há pesquisadores 

                 [ no Playcenter. 
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Não há Hemingway ou Faulkner. 

        (Verteremos à noite os humores  

                           [ de Johnnie Walker). 

 

Não há autores esquecidos. 

        Há professores no MacDonalds. 

 

Não há palavras obscenas. 

        Há emoções que sangram. 

                                    [ Apenas. 

 

 

 

O estrato fônico 
  
 
 
 A composição do poema através de dísticos, privilegiando a estrutura 

paralelística, por si só já confere musicalidade a ele. Basta notar que, das treze estrofes, 

apenas uma não tem o primeiro verso iniciado com a negativa “Não” e três não têm o 

segundo verso introduzido pela forma verbal “Há”, não incluindo aqui o verso que se 

inicia pela adversativa “mas” em virtude de essa forma verbal se seguir à conjunção. 

 Dessa maneira, em virtude desse paralelismo sintático, a disposição da vogal 

média “a”, precedida da consoante “h”, obedece ao traçado de duas linhas verticais, 

paralelas, do primeiro ao último verso. Por serem paralelas, elas nunca se cortam, mas 

se desenvolvem na mesma direção; dir-se-ia que representam duas atividades correlatas 

em canais diferentes: o “Não há” representando a negação daquilo que sabemos existir e 

o “Há” significando a confirmação da existência de algo que justificaria a negação. 

 A fim de que fique mais clara essa construção no plano visual, transcrevemos a 

presença da vogal “a” nas quatro primeiras estrofes, uma vez que seria desnecessária a 

reprodução da mesma no poema todo: 
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Não há escritor maldito. 
       Há leitores inéditos. 
 
Não há livros proibidos. 
       Há censores sucumbidos. 
 
Não há versos afônicos. 
       Há engenheiros eletrônicos. 
 

‘          Mas há versos atônitos. 
       ( New Age. Para o piano 
                    [ de John Cage). 

 

 Embora tal vogal seja a que apresenta o maior número de ocorrências, há um 

equilíbrio entre ela, a anterior “e” e a posterior “o”, uma vez que estas últimas estão 

presentes em 73 vezes no poema. O “o” ajuda a complementar a reta vertical da 

esquerda pelo fato de estar inserido na palavra “Não”.  

 Ampliando essa relação paralelística para uma unidade maior que é a palavra, 

temos de um lado o advérbio de negação “Não” e de outro a forma verbal “Há”, numa 

clara relação antitética. A negação não se cruza com a afirmação, mas elas seguem lado 

a lado, como se tivessem necessidade uma da outra; só se nega aquilo que tem uma 

existência. 

 Quanto à utilização das consoantes, merece destaque a sibilante /s/ com 66 

ocorrências no poema – em apenas dois vocábulos o seu som passa a /z/ – criando um 

sugestivo efeito sonoro – pois o fonema /sê/ também se vale da representação gráfica da 

letra “c” –, assemelhando-se a uma ladainha, mesmo não havendo a repetição dos 

vocábulos nos versos como seria de se esperar em uma prece litúrgica: 

 

    Não há livros proibidos 

            Há censores sucumbidos 

ou 

 

    Não há versos torturados. 

           (Eles professam. Ou confessam). 

 

 Nossa referência à “ladainha” não pode ser vista apenas como manifestação 

isolada em alguns versos em virtude da sonoridade de alguns vocábulos. A estrutura do 
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poema já corresponde à da prece na qual aparecem curtas invocações aos santos, as 

quais são recitadas pelo celebrante e se alternam com as respostas do público. Aqui, o 

público é substituído por uma outra voz do eu-poético que parece querer, 

reiteradamente, justificar a negação-afirmação contida no primeiro verso de cada 

estrofe. Esse procedimento de negar afirmando será estudado em outro estrato. 

 Uma vez que há, no poema, referência à música, na utilização do termo “New 

Age” e na alusão ao compositor clássico John Cage, nos permitiremos tecer um 

“comentário musical” valendo-nos de conceitos dessa arte: o movimento de cada estrofe 

é criado mediante a construção de uma “tensão” e, logo após, um “relaxamento”. A 

negação corresponderia à tensão e, a afirmação, ao relaxamento. Como essa estrutura se 

repete, podemos dizer que temos um tema com variações cuja coda – seção conclusiva 

de uma composição (sinfonia, sonata etc.) que serve de arremate à peça 110– 

corresponderia à última estrofe: 

 

    Não há palavras obscenas. 

           Há emoções que sangram. 

       [  Apenas.  

  

 Resta-nos, ainda, dizer que o poema é composto em versos livres, sem a 

preocupação métrica, embora apareça com mais constância a redondilha maior. A 

uniformidade de sons visando à criação de rimas ora se realiza no segmento final dos 

versos que compõem o dístico, como, por exemplo, /Não há livros proibidos/ Há 

censores sucumbidos/, ou /Não há versos afônicos/ Há engenheiros eletrônicos/, ora no 

interior destes, como é o caso de /New Age. Para o piano de John Cage/ ou ainda /Eles 

professam. Ou confessam/. 

  

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 As figuras semânticas são muito pouco usadas no poema. Encontramos um 

processo metonímico na 11ª. estrofe, com o verso: /(Verteremos à noite os humores de 

                                                
110  HOUAISS, Antonio. Op. cit., pág. 752. 
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Johnnie Walker)/. Johnnie Walker é uma das marcas de uísque escocês mundialmente 

famosa. Ao dizer que “verteremos os humores” de tal bebida, a referência é explícita ao 

efeito produzido no homem após a ingestão desse líquido com alto teor alcoólico, o que 

faz com que as funções mentais fiquem comprometidas, segundo estudos, levando a um 

estado de humor alterado que pode ir da euforia à depressão. Além dessa relação de 

contigüidade, há outra ao se utilizar a marca pelo produto, ou seja, temos um duplo 

processo metonímico. 

 Os correlatos intencionais apontam para a realidade concreta que nos cerca, 

privilegiando a adjetivação, como marca de uma sociedade que atribui valores rotulando 

aquilo que está inserido em seu meio. 

 Dessa forma, encontramos em 17 versos uma construção paralelística cujos 

objetos diretos são substantivos seguidos de adjetivos de maneira a restringir o 

significado dos primeiros. Assim, maldito, qualificando escritor, acaba por conferir a 

esse substantivo um caráter restritivo cuja finalidade é de criar, intencionalmente, 

subclasses, não homogeneizando, em torno de uma palavra, a condição de produtor de 

textos. O mesmo fato se repete em leitores inéditos, no segundo verso, apontando para 

aquele tipo de leitor original, sem precedentes, capaz de anular a existência de 

“escritores malditos”. 

 Comprovando esse valor restritivo no uso dos adjetivos e a construção de um 

universo fragmentado dos substantivos, na oitava estrofe, encontramos a expressão 

leitores herméticos. Estes seriam o oposto dos inéditos. O hermetismo se faz presente na 

dificuldade que eles apresentam para entender o que lêem – fechando-se à interpretação 

–, tachando a obra de obscura e ininteligível, quando, na realidade, a ininteligibilidade 

não é causada pelo produtor do texto. 

 Os dois versos /Há leitores inéditos/ e /Há leitores herméticos/ contestam o 

conteúdo do primeiro verso: /Não há escritor maldito/ Há leitores inéditos/ e /Não há 

poetas herméticos/ Há leitores herméticos/. Poderíamos, certamente, afirmar que mais 

do que a intencionalidade de classificar esses dois tipos de leitores está a necessidade de 

qualificá-los a fim de mostrar que o valor de uma obra escrita não se dá apenas pela 

avaliação de uma das subclasses em que se dividem os leitores. 

 Parece evidente, portanto, a relação entre autor/obra/público que vem, no poema, 

representada pelas seguintes unidades de significação: escritor(es), autores, poetas / 

livros, versos, poesia / leitores. Todos os versos introduzidos pela negativa constituem 

rotulações dadas pelos leitores, com as quais o eu-poético não concorda valendo-se, 
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inclusive, da ironia como forma de mostrar a pouca importância dada a obras escritas 

num mundo marcado pela valorização do prazer físico e momentâneo. 

 Essa ironia é marcante nas estrofes finais em que a filosofia de Nietzsche, Kant 

ou Spencer é preterida em função de uma pesquisa “in loco” no Playcenter, lugar de 

diversões em São Paulo caracterizado pela grande quantidade de brinquedos à 

disposição de um sempre grande público de crianças e adolescentes – e muitas vezes de 

idade adulta. Observemos que os dois versos estão unidos pela conjunção adversativa 

“mas” cujo valor semântico indica que o segmento que vem à direita dessa partícula tem 

valor superior ao segmento anterior a ela. Portanto, podemos inferir que os 

pesquisadores no Playcenter são muito mais valorizados e têm muito mais 

conhecimento do que os filósofos citados. 

 O mesmo processo se repete nas duas estrofes seguintes: para que Hemingway 

ou Faulkner se o uísque é capaz de nos proporcionar viagem mais sugestiva que a prosa 

dos grandes escritores? A bebida justificaria o desconhecimento das obras ou mesmo as 

substituiria. Assim como a existência das lojas de fast-food MacDonalds justifica um 

pseudo-esquecimento de autores por parte de professores. Esse esquecimento não 

ocorre, o que ocorre é a valorização do alimento “moderno” para o corpo em detrimento 

do outro alimento para a alma.   

 Uma última observação, nesse estrato, diz respeito à preferência pela utilização 

de períodos simples que confere ao poema um ritmo rápido e cadenciado, como 

observado no estrato fônico, próximo de uma ladainha. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 Inúmeros são os elementos neste poema que nos remetem à sensação de 

realidade que descortina o tema nele presente. Ao valer-se dos termos escritores, 

autores, poetas, bem como da produção destes, ou seja, os poemas e os livros, o vetor 

dominante do universo poético dirige-se para o questionamento da existência e da não-

existência de certos conceitos baseados no convencionalismo. Esses conceitos 

sustentam-se na adjetivação que, muitas vezes, expressa não somente qualidades 
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verificáveis no substantivo, chamadas qualidades objetivas, como em “autores 

recusados”, mas também o seu julgamento pessoal – que predomina no poema – 

chamado de juízo subjetivo, sobre a realidade. 

 Ocorre, porém, que esse julgamento pessoal é exposto pela coletividade. Ao se 

qualificar um escritor de maldito ou um poeta de hermético ou, ainda, uma poesia de 

profana, está-se levando em conta a opinião de pessoas que se julgam capacitadas para 

tal juízo. Dessa maneira, o âmbito da subjetividade que comporta esses termos 

ultrapassa o sujeito que o qualificou e alcança um nível de rotulação que faz com que a 

imagem criada não seja questionada e sim aceita como se fosse uma verdade 

incontestável. 

 O eu-poético tenta construir um outro universo, paralelo a esse real com os 

eventos evocados, que terá como sustentação a negação desses mesmos eventos. Seria 

este o processo de construir desconstruindo, o de negar afirmando. 

 A dizer, por exemplo, que “Não há livros proibidos”, reconhece-se a existência 

dessa classificação para depois negá-la. E, assim, através dessas negações que nada 

mais são do que afirmações de juízos do eu-poético, vai se desenvolvendo o poema num 

movimento rítmico e semântico que faz surgir, como já dissemos, duas vozes em dois 

planos distintos – lembremos, já no título do poema, “Dísticos”, a referência a essa 

dualidade –: em um deles, o reconhecimento da existência, e sua conseqüente negação, 

de classificação da produção escrita e de seus respectivos autores; em outro, a tentativa 

de negação – através da afirmação – desse caráter classificatório, elaborando, em alguns 

versos, num interessante jogo de qualificações, um processo de reclassificação: 

 

Não há escritor maldito. 

       Há leitores inéditos. 

 

Não há livros proibidos. 

       Há censores sucumbidos. 

 
(...) 

 

Não há escritores perseguidos. 
       Há profecias políticas. 
 
(...) 
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Não há poetas herméticos. 
       Há leitores herméticos. 
 
Não há poesia profana. 
       Há deuses heréticos. 
 
(...)  

 

 Em outros dísticos, esse segundo plano surge como que na tentativa de explicar 

a negação/afirmação do primeiro verso, motivo da oclusão parentética de tais versos: 

 

Não há versos torturados. 

       (Eles professam. Ou confessam). 

 

(...) 

 

 

Não há Hemingway ou Faulkner. 

        (Verteremos à noite os humores  

                           [ de Johnnie Walker). 

 

 A única exceção à negação/afirmação da primeira voz ocorre na 4ª. estrofe em 

que o primeiro verso inicia-se, conforme já foi assinalado, pela adversativa “mas”, 

reconhecendo-se o caráter de oposição entre a não-aceitação de determinadas 

classificações e a formulação de outras: 

 

Mas há versos atônitos. 

       (New Age. Para o piano 

                    [ de John Cage). 

 

 A atonia dos versos assemelhar-se-ia ao contraste de uma música New Age, de 

construção pobre, ao ser executada por um compositor musical experimentalista, cujo 

trabalho foi voltado para a música clássica. 

 A essencialidade do poema que se encontra nos pares antitéticos deixa 

transparecer, em alguns dísticos, uma ironia, muito próxima do humor negro, ao serem 

colocados num mesmo plano de valorização atividades banais do mundo moderno, 
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como brincadeiras em centros de diversões, ou refeições rápidas em lanchonetes da 

moda, com obras de reflexão de pensadores ou reconhecidas produções de escritores. 

 O último dístico do poema reconhece o vínculo entre as palavras e as emoções. 

Estas, embora quase sempre de maneira imperfeita, materializam-se naquelas e tal 

materialidade é causa de rotulações de poemas, de livros, de escritores, por parte 

daqueles que as lêem e que nem sempre as compreendem. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 A contestação de certos juízos de valor referentes à produção escrita sinaliza 

para uma visão de mundo do eu-poético centrada na necessidade de se questionar a 

apreciação da realidade feita por pessoas que só levam em consideração uma das 

perspectivas de acesso a uma possível interpretação. 

 A intencionalidade reside na apresentação de outras perspectivas que, de certa 

maneira, apontam também para uma justificativa de tal juízo formado, isentando os 

formadores desse juízo da culpa pelo fato de estes não terem a capacidade de reflexão 

que os levaria a uma análise mais detalhada da realidade. Assim, ao dizer que “Não há 

poetas herméticos” e que “Há leitores herméticos”, esse segundo verso aponta para a 

justificativa da rotulação do primeiro verso e fornece uma possibilidade de 

reinterpretação e reavaliação desse conceito. 

 Entretanto, o eu-poético, ao tentar eliminar qualquer tipo de qualificação 

subjetiva depreciativa que possa ser dada tanto à obra quando ao produtor dela, vale-se 

do mesmo processo que condena. Retomando o exemplo acima, surge-nos um 

questionamento: por que não deveria, ou não poderia haver poetas herméticos e seria 

aceitável a existência de leitores herméticos? A resposta representaria uma cosmovisão 

restrita ao meio em que o eu-poético se insere: os poetas seriam superiores aos leitores. 

 Daí, talvez, o tom irônico das três estrofes em que se inserem elementos 

concretos que marcam a modernidade e a globalização: Playcenter, MacDonalds, 

Johnnie Walker, dando àqueles que freqüentam esses espaços ou consomem o produto 
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uma valorização banal e uma importância diminuta diante da grandiosidade que 

representam aqueles capazes de produzir “obras do espírito”, como quer Paul Valéry. 

 Essa banalização vem representada pelo termo “New Age” que, como já foi 

mencionado, trata-se de um gênero de música que tende à meditação, à manifestação de 

um processo interior que busca níveis de espiritualidade, na qual não há o jogo de 

tensão da música ocidental e que se tornou popular a partir da segunda metade do séc. 

XX. 

 Se a emoção gera palavras, como se subentende do último dístico, o poema seria 

a materialização dos sentimentos, portanto uma confissão, o que está de acordo com o 

segundo verso do 6º. dístico. Mas, nesse mesmo verso, acrescenta-se a função de 

professar – (Eles professam. Ou confessam). – e tal fato nos mostra a consciência do eu-

poético de que a produção poética tem também a finalidade de apregoar, de tornar de 

conhecimento público algo que possa não ser percebido por aqueles que, como já 

dissemos, não possuem muita capacidade de análise. Essa função incomodaria aqueles 

que almejam manter o controle sobre os que consideram manipuláveis e geraria a 

perseguição dos escritores e a proibição dos livros. 

 Finalizando, podemos afirmar que a existência de dois mundos, em que se 

privilegiam a matéria ou o espírito, fica patente no aspecto semântico, sintático e formal 

do poema, com as construções paralelísticas e a oposição Não há/ Há.   

 

 

 

Conclusão 

 

 

 Quase tudo já se falou sobre o poema nos quatro estratos estudados. Cumpre-

nos, porém, relacionar alguns aspectos que foram sublinhados e que nos parecem de 

importância para a conclusão final que se fará sobre o livro em estudo. 

 Retomando o estrato fônico, deixamos para esta conclusão uma observação: a 

tessitura sonora privilegia os fonemas /i/ e /o/ nos vocábulos finais de cada verso, 

talvez, numa intenção de prolongamento do som, deixando para o vocábulo final de 

cada verso a função dominante que, compondo com o seu par na estrofe, seria a catarse, 
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a purgação. Há o desejo inato de reafirmar (ou mesmo reconstruir) a realidade para 

reparar certas situações dolorosas. 

A anáfora presente nos primeiros versos de cada dístico (Não há) estabelece uma 

oposição com o verso seguinte (há), conforme já foi mencionado, que poderia estar 

correlacionada a uma outra oposição: a visão de mundo particular do eu-poético e as 

convenções impostas pela sociedade de que faz parte. Instala-se uma ausência no 

convencionalismo marcada pela não-aceitação de escritores, versos e poesias 

“deformados” pela realidade dominante e uma presença marcada por todos os poetas 

que têm o seu espaço por oferecerem exatamente aquilo que deles se espera e não 

deixam, quase nunca, que as emoções sangrem, pois, na literatura, a relação texto-

código é mais complexa e o fato de o código não ser dado de antemão ao leitor pode 

justificar a recusa da obra ou do autor.  

Também poderíamos relacionar esse recurso a uma oposição ainda maior, que 

teria servido de base ao Barroco, correspondendo à bipolarização celestial X terreno, 

alma X corpo, o homem (talvez aqui representando o eu-poético, pela sua recusa em 

aceitar rotulações, e todos aqueles que ficam à margem dos modelos pré-determinados) 

X Deus (representando a sociedade, o convencionalismo), que nos mostra o conflito 

vivido pelo homem do Seiscentos. O homem barroco sente-se dilacerado e angustiado 

diante da alteração dos valores, assim também o eu-poético que anseia pela construção 

de um mundo em que haja espaço para todos. 

Lembremo-nos de que Orso Cremonesi intitula-se a reencarnação de Gregório 

de Matos, um dos nomes marcantes do período Barroco brasileiro, em cuja obra poética 

encontramos constantemente essa oposição e a palavra “conflito”. E que o estilo 

cultista é caracterizado pela linguagem rebuscada, culta, extravagante; pela valorização 

do pormenor mediante jogos de palavras. No poema de Orso, temos uma linguagem 

simples, mas o jogo com as palavras é mantido. 

Essa noção de “jogo” aparece em termos de exploração de sonoridade e também 

na distribuição gráfico-espacial do poema. O segundo verso dos dísticos inicia-se, em 

todas as estrofes, a uma distância maior da margem que o seu par anterior, e sempre 

abaixo do mesmo verbo (há) com que ele é iniciado. Na verdade, o espaço em branco 

que antecede essa primeira palavra está reservado, no verso acima, à negação (não). A 

negação é ausência, falta, e o espaço em branco antes do segundo verso de cada par 

corresponde também a uma ausência. 
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 Por meio de “falsas negativas”, o poeta vai decompondo o interior da 

organização social que privilegia tudo o que é moderno, momentâneo e produz prazeres 

imediatos. Uma recriação do carpe diem barroco. Nesse aspecto, o poema se distancia 

das características barrocas na medida em que ironiza a supervalorização do “viver o 

presente” em detrimento do conhecimento que se consegue através de um lento 

processo de estudo. 

Ressaltemos, ainda uma vez, o inusitado que está presente neste poema quando 

se misturam num mesmo plano as figuras de filósofos como Nietzsche, Kant ou Spencer 

à imagem da modernidade e da diversão mecanizada, automática do Playcenter. Ou 

ainda a relação entre “autores esquecidos” e “professores no MacDonalds”. Novamente 

a combinação insólita de figuras que representariam não só a falta ou ausência (e aqui 

nos deparamos novamente com o “vazio”) de valores anteriormente considerados 

essenciais na formação de um indivíduo que seriam a leitura e a reflexão sobre as 

atitudes e procedimentos do ser humano, mas também a globalização, presente em todos 

os cantos, que, no ritmo louco com que jorra informações, anula ou coloca em cheque a 

nossa capacidade de reagir e procurar prazeres que não estejam pré-determinados pela 

sociedade. 
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Madrigal de Januária Violante Miranda 

 

   Jana Violante Miranda 

   um nome mais que perfeito 

   como Laura ou Beatriz. 

   Mulher sem corpo em meu peito: 

   porto em eu ser cicatriz. 

 

   Pelas fúrias de Luanda. 

   Presença de noite ausente 

   no desejo que eu não quis, 

   selvageria silente, 

   mar a morrer no meu Lis. 

 

   Jana Violante Miranda: 

    um nome mais que desfeito, 

    de senhora ou meretriz. 

    Exato o calor do leito 

    na concha do chafariz. 

 

    Pelo arco das viandas, 

    um nome mais que suspeito 

    no desconchavo do vinho, 

    na veneranda varanda, 

    no desalinho do linho. 

 

    Jana Violante Miranda 

    (tinta rubra e pergaminho): 

    palavras de cor que eu fiz 

    em tons de Petrarca e Dante 

    como Laura ou Beatriz. 
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O estrato fônico 

 

 

 O estudo do aspecto sonoro do poema deve começar, neste poema, 

necessariamente, pela medida dos versos: trata-se de redondilhas o que, por si só, já 

demonstra a preocupação com o ritmo e faz deste um elemento de importância na 

compreensão de seu sentido. 

 Tais versos de sete sílabas estão agrupados em cinco estrofes de cinco versos 

cada, com um esquema de rimas muito bem elaborado com a finalidade de criar uma 

cadência próxima da composição musical. Nas três primeiras estrofes, temos as rimas 

intercaladas, esquema abab, excetuando-se o primeiro verso cuja sonoridade do 

vocábulo final – ...anda – repete-se sempre no primeiro verso de cada estrofe. Nas duas 

estrofes finais, esse esquema se altera um pouco nos versos pares. 

 A escolha dos fonemas que constituem as rimas privilegia a vogal média “i” 

seguida do som /z/ constritivo, o que não quer dizer que ele, juntamente com a sibilante 

/s/, não venha a ocorrer internamente nos versos, criando aliterações sugestivas do 

sussurro que marca o encontro amoroso entre pessoas.  

A segunda estrofe do poema é exemplo disso, acrescentando-se, também, a 

utilização da lateral /l/ : 

 

Pelas fúrias de Luanda. 

   Presença de noite ausente 

   no desejo que eu não quis, 

   selvageria silente, 

   mar a morrer no meu Lis. 

 

Retomando essa vogal média, ela não é, porém, a que tem maior número de 

ocorrências no poema, mas sua disposição é tão simétrica pelas estrofes que mais parece 

uma marcação de compasso o qual, na medida em que se caminha para os versos finais, 

vai se espaçando para chegar à nota derradeira. Observemos a disposição gráfica dessa 

vogal no último verso da penúltima estrofe e em toda a última estrofe: 

   na veneranda varanda, 
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    no desalinho do linho. 

 

    Jana Violante Miranda 

    (tinta rubra e pergaminho): 

    palavras de cor que eu fiz 

    em tons de Petrarca e Dante 

    como Laura ou Beatriz.  

 

 A vogal anterior “a” é que aparece mais vezes no poema: são 72 ocorrências, 

acompanhada de perto pela também anterior “e”  com 65 ocorrências. A primeira, já no 

título, marca sua presença por oito vezes: 

 

Madrigal de Januária Violante Miranda 

 

e, no quarto verso da quarta estrofe, ela constrói uma assonância que, juntamente com a 

aliteração da labiodental sonora fricativa /v/ e da nasalização da lateral /n/, responsável 

pela formação do eco, contribui para a construção da cadeia sonora que percorre o 

poema: 

 

no desconchavo do vinho, 

na veneranda varanda, 

 

 Aliás, não somente essa oclusiva oral e constritiva nasal /nê/, mas também os 

seus pares /mê/ e /nhê/ prolongam os versos nos quais marcam presença com a 

finalidade de criar musicalidade, prolongando o som, como atestam, por exemplo, os 

seguintes versos: 

 

um nome mais que perfeito    (v. 2) 

mar a morrer no meu Liz (v. 10) 

 

 Esse segundo verso aparece, com a variação do último vocábulo, na terceira e 

quarta estrofes: /um nome mais que desfeito/ e /um nome mais que suspeito/. Tal recurso 

que, neste estrato, só nos interessa pelo aspecto sonoro, só vem a acrescentar a 
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marcação rítmica como uma espécie de refrão que não somente repete o verso, mas que 

o re-significa a cada ocorrência. 

 As estrofes ímpares iniciam-se com o verso que é, todo ele, o nome da sua musa 

inspiradora. Já as estrofes pares se iniciam com a contração da preposição “per” (ou, 

como preferem alguns, “por”) mais o artigo definido o ou a, marcando uma mudança na 

acentuação rítmica: no primeiro caso, o substantivo próprio Jana tem muito mais 

intensidade do que o início do segundo nome – Violante –, fato que não ocorre na 

segunda e quarta estrofes em que o segundo vocábulo do verso – seja ele fúrias ou arco 

– atrai sobre si toda a carga sonora do segmento em que se encontram. Nota-se, com 

isso, uma simetria na construção dos pares de estrofes, ou seja, a primeira e segunda 

estrofes apresentam correlatos rítmicos à terceira e quarta estrofes. 

 Associando tal observação ao título do poema – Madrigal – poderíamos 

constatar a existência de duas vozes que se alternam para construir esse tipo de 

composição musical cuja característica principal é a existência da polifonia. Dessa 

maneira, cada par de estrofes corresponderia a uma determinada voz dentro do poema. 

O primeiro par – primeira e segunda estrofes – apresenta pronomes e verbos na primeira 

pessoa do singular, privilegiando a função emotiva da linguagem, além da poética, 

obviamente: 

 

    Mulher sem corpo em meu peito: 

    porto em eu ser cicatriz. 

    (...) 

    no desejo que eu não quis, 

    (...) 

    mar a morrer no meu Lis.  

 

 O segundo par – terceira e quarta estrofes – já não apresenta a mesma 

particularização do sujeito, podendo corresponder a uma voz indefinida ou coletiva, 

diferente da primeira. Esta retorna na última estrofe com a intenção de encerrar a 

música e, conseqüentemente, dar por terminada a sua intencionalidade de apresentar a 

figura feminina nos moldes de Petrarca e Dante.  

 Ao dizer que as palavras foram feitas em “tons” de Petrarca e Dante, além de 

estabelecer uma relação entre dois planos de sentido, como será visto no próximo 
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estrato, há uma referência explícita ao som, à musicalidade presente em cada palavra, à 

consciência de que o aspecto sonoro completa o plano do conteúdo. 

 E essa complementação é um dos aspectos do Madrigal que nasceu da vontade 

de se expressar a poesia em música. Tratado normalmente de forma polifônica, essa 

peça poética de dimensões reduzidas se caracterizou por uma liberdade harmônica 

considerável, especialmente se comparada à polifonia religiosa da época, e por uma 

codificação do discurso musical atribuindo significados a vários motivos e harmonias. 

Dessa maneira, o estrato sonoro é extremamente importante na composição do poema e 

será retomado na conclusão, após a análise dos outros estratos. 

 

       

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

 A comparação é o primeiro recurso de que se vale o eu-poético para nos 

apresentar a inspiradora de seus versos: Januária Violante Miranda. O nome dela se 

assemelha em beleza e importância ao de Laura ou Beatriz. Laura é a mulher, o modelo 

e a musa de Petrarca, e Beatriz, a fonte de inspiração literária de Dante-poeta. Dessa 

maneira, já na primeira estrofe, nos é dado a conhecer o significado que essa figura 

feminina assume para ele. Acrescente-se a essa tentativa de definição os versos finais 

dessa estrofe em que, através da combinação de dois termos que parecem se opor – o 

oxímoro Mulher sem corpo –, nos é fornecida a dimensão da presença dela metaforizada 

em um porto, ou seja, um local onde o eu-poético pode descansar e se sentir seguro, 

protegido. 

 Ampliando essa metáfora, chegando mesmo a construir uma alegoria, ele seria 

uma cicatriz, uma marca indelével nesse porto tendo em vista o fato de estar sempre 

nele aportando.  

 Como sabemos, o paradoxo é uma figura de linguagem capaz de aproximar 

opostos na tentativa de se definir algo por demais complexo e seria, portanto, o melhor 

recurso para o eu-poético tentar fazer-se compreender. Consciente desse estado e capaz 

de manipular seu instrumento de trabalho que é a palavra, tal procedimento que se 
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esboça no oxímoro mencionado se confirma em seguida e expande-se para a segunda 

estrofe nos versos: 

 

Presença de noite ausente 

no desejo que eu não quis, 

 

 A mulher sem corpo tem a sua “presença”, o que só vem a confirmar nossa 

classificação como oxímoro. A locução adjetiva que funciona como adjunto adnominal 

de mulher – sem corpo – opõe-se a esse substantivo, já que é o corpo que distingue, pelo 

menos, biologicamente, o homem da mulher. Ao mesmo tempo, num nível mais 

abstrato, pode-se associar esse adjetivo “incorpóreo” à paixão platônica e, por 

conseguinte, um amor espiritual sem contato físico. Essas possíveis interpretações 

confirmariam o conflito existente no eu-poético que “deseja sem desejar”, em que a 

presença e a ausência se completam e não se opõem. 

 O jogo antitético continua no verso seguinte: 

 

selvageria silente 

 

em que há uma aproximação insólita dos vocábulos uma vez que selvageria pressupõe 

um ato incivilizado que dificilmente seria associado a algo silencioso, ou ainda no verso 

seguinte: 

mar a morrer no meu Lis 

 

que, conforme nosso conhecimento de mundo, refere-se ao Rio Lis, o rio que fica no 

distrito de Leiria, em Portugal, e, como todo rio,  ele conduz suas águas até o mar, e não 

o contrário, embora exista naquele país uma rima popular que diz que Leiria tem o 

único rio que corre para cima: “Leiria tem um rio que corre para cima, uma torre que 

não tem Sé, uma Sé que não tem torre e uma Rua Direita que o não é”. 

 Esse procedimento antagônico percorre o poema e terá um ponto marcante nos 

termos “senhora” e “meretriz”, no terceiro verso da terceira estrofe, cujos correlatos 

intencionais nos remetem a duas posturas únicas a serem assumidas pela mulher na 

sociedade da época, ou seja, século XVII, se considerarmos o contexto histórico em que 

viveu Gregório de Matos, cuja voz ressoa nos poemas de Orso Cremonesi. 

 Um processo metonímico constrói-se no verso: 
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Pelas fúrias de Luanda, 

 

ao se atribuir ao país a qualidade daqueles que o habitam, e no verso /no desconchavo 

do vinho/, ao se substituir o efeito – o desconchavo, o desajuste de comportamento – 

pela causa que seria o excesso da bebida e, ainda, em /no desalinho do linho/ que se 

refere aos lençóis fabricados com esse tipo de fio; substitui-se a matéria pelo objeto. 

 Todas essas figuras de linguagem convergem para uma última que nos revela a 

importância da relação poema/música: a sinestesia encontrada na relação entre 

palavra/cor/tons, nos versos: 

 

palavra de cor que eu fiz 

em tons de Petrarca e Dante 

 

 Do grego syn (união, junção) e aisthesis (percepção), sinestesia é uma figura que 

consiste na fusão de impressões sensoriais diferentes: as palavras, que poderiam ser 

escritas, no poema, ou cantadas, num madrigal, receberiam coloração. Se elas fossem 

somente escritas, poder-se-ia pensar, ingenuamente, que elas seriam grafadas em cores 

diferentes, mas não seria esse o sentido pretendido. Mesmo no papel, elas adquirem 

vida e são muito mais do que simples símbolos sobre um vasto campo branco, elas 

ultrapassam essa condição e ganham tons que, ambiguamente, pode estar se referindo à 

cor ou ao som.  

Qualquer que seja a interpretação, o importante é saber que o eu-poético 

produziu os versos para sua “musa” tentando imitar os grandes poetas Petrarca e Dante. 

 Quanto à construção dos períodos, podemos dizer que o poema vale-se de uma 

estrutura paralelística em que o nome da amada – ou, simplesmente, da mulher que lhe 

desperta os desejos – é o sujeito do primeiro período da primeira e terceira estrofes cujo 

verbo “é” encontra-se elíptico. As estrofes pares, por sua vez, iniciam-se por um adjunto 

adverbial de lugar, embora o primeiro – /Pelas fúrias de Luanda/ – seja apenas 

figurativo. 
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O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 As unidades significativas textuais que nos colocam em contato com a realidade 

e ampliam toda a significação mostrando a essencialidade do poema são senhora e 

meretriz que, não à-toa, compõem o verso que está exatamente no meio do poema, 

marcando o seu centro, o seu âmago. É nesses vocábulos que se percebe toda dualidade 

presente no homem, principalmente no poeta, que sabe valorizar o espírito, ou seja, o 

lado em que se encontram as reflexões, os pensamentos, as emoções, mas que sente 

necessidade de oferecer ao corpo o alimento material, representado nos prazeres 

sexuais. 

 Assim, um nome que era perfeito, desfaz-se, desmancha-se, a ponto de suscitar 

desconfiança. Mas esse nome nada mais é do que a pessoa que está sendo designada por 

ele o qual perde o seu caráter abstrato e materializa-se. A perfeição encontraria seu 

correspondente em “senhora” e, à medida que a mulher começa a se afastar dessa 

condição que lhe conferiria respeitabilidade e, conseqüentemente, uma carga semântica 

positiva ao seu nome, a opinião de outros, fundamentada em indícios, mas não provada, 

uma vez que são apenas suspeitas o que se tem, capaz de destruir esse mesmo nome, 

corresponderia à palavra “meretriz”.   

 Numa relação cromática, tal palavra vem associada à cor vermelha – /(tinta 

rubra e pergaminho):/ – que, segundo a cultura chinesa, acelera a pressão arterial, 

fazendo, assim, um convite à ação e à sensualidade; é a cor da paixão e da emoção. Ela 

colore o pergaminho que tem a tonalidade próxima do bege, produzindo um efeito 

agradável aos olhos.  

 Complementando essa atmosfera profana de amores carnais, um cenário nos é 

descortinado e a presença feminina de Januária é insinuada através de elementos 

textuais que nos remetem ao espaço próprio de bordéis; 

 

no desconchavo do vinho, 

na veneranda varanda, 

no desalinho do linho. 
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 Quase sempre, o vinho está associado a momentos de prazer, a rituais festivos – 

na Antigüidade, realizado à noite em honra de Dioniso (entre os gregos) e Baco (entre 

os romanos) – em que se sobressaem atos de euforia, desregramento e libertinagem 

causados pelo “desconchavo”, ou seja, o desajuste provocado por ele. “Desalinho do 

linho” representa os lençóis desfeitos, numa clara alusão aos corpos que sobre eles se 

deitaram e com eles se cobriram na “noite ausente” e que aqueceram o leito: 

 

Exato o calor do leito 

na concha do chafariz. 

 

  Novamente, num segundo plano de interpretação, concha pode ser entendida, 

também, como referência à vulva, fechando-se, dessa maneira, o círculo em torno da 

palavra “meretriz”, a mulher que provoca desejos no eu-poético; desejos esses que ele 

diz não querer possuir. 

 A referência explícita ao molde dos dois poetas – Petrarca e Dante – permite-nos 

afirmar que, de um conflito interior entre a espiritualização, o amor idealizado por uma 

“senhora” e a concretização de um amor carnal com uma “meretriz”, como no 

tratamento que estes dão a suas musas – Laura e Beatriz –, nasce um contínuo flutuar de 

reflexões contraditórias, um sim e um não, um quero e não quero. 

 Há, ainda, que se observar a mudança na forma de tratamento dispensada à sua 

musa inspiradora. No título, ela vem nomeada como Januária, mas, no corpo do poema, 

ocorre uma redução nesse antropônimo: Jana. Geralmente, quando se processa uma 

redução no nome próprio, revela-se intimidade entre a pessoa nomeada e aquele que a 

ela se dirige. Portanto, essa unidade significativa que se repete por três vezes no poema 

– Jana – torna patente um contato mais íntimo entre os dois. Contudo, ela não é uma 

pessoa familiar somente para o eu-poético: ela é conhecida por outras pessoas que se 

valem dos seus serviços e se trata de uma mulher diferenciada, que goza de certo 

“status” dentro do grupo social a que pertence. Tal fato se verifica ao ser atribuído a ela 

um sobrenome: Violante Miranda. 

 O sobrenome confere essa diferenciação dentro da sociedade, ainda mais quando 

não é um sobrenome comum e se constitui de dois nomes. Nesse aspecto, ela se 

diferencia, também, de Laura e Beatriz que ficaram famosas ao serem cantadas pelos 

poetas, mas que não possuíam sobrenome. 
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O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 Para o eu-poético, o mundo se apresenta dividido entre a busca pela perfeição 

que se encontraria numa manifestação poética e idealizada do amor, na transformação 

da palavra que ganha vida, cor e tom, ao representar o objeto desse amor, e a solicitação 

do corpo que faz com que esse amor busque a forma.    

 A expressão “mulher sem corpo” equivale à sublimação do amor entendido 

apenas como manifestação espiritual que acaba se transformando em desejo corporal. 

Estabelece-se, com isso, uma oposição entre amor e desejo. O primeiro requer o uso da 

razão, do raciocínio, de uma ação que produz um resultado, é um “fazer” com vistas a 

deixar marcas desse processo intelectual que se vale de relações estabelecidas entre tudo 

aquilo que se viu, leu e aprendeu, como atestam os versos: 

 

palavras de cor que eu fiz 

em tons de Petrarca e Dante 

 

 As palavras, que seriam os versos, foram “feitas”, produzidas através de um 

processo lógico e racional que exigiu do eu-poético, concebido, aqui, como poeta, um 

perfeito domínio desse material, conhecimento dos poetas citados e, sobretudo, 

capacidade de estilização da obra produzida por estes. 

 Por outro lado, o desejo seria movido por algo que não requer o uso da razão, 

chegando mesmo a rejeitá-la. A ausência da racionalidade leva o homem a se aproximar 

do animal. Pensamento este expresso no verso: 

 

selvageria silente 

 

 Selvageria é qualidade de selvagem, aquele que não é civilizado. Nesse caso, o 

desejo seria fruto de um instinto que não se consegue reprimir. 

 Fica evidente, também, uma avaliação da sociedade de que o eu-poético faz 

parte a qual acaba rotulando as pessoas e é capaz de construir em torno delas uma 
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popularidade à qual podem ser agregados valores positivos ou negativos. A isso, 

acrescente-se a importância dada ao nome dos indivíduos, ou seja, há uma carga 

semântica excessiva em duas ou três palavras que ganham vida a ponto de provocarem 

medo, asco, desejo e outros sentimentos quando são pronunciadas. No poema, a 

respeitabilidade que o nome da mulher envolvia perde-se pelo fato de ela ser meretriz: 

 

um nome mais que desfeito 

 

 Interessante é notar que o respeito não existe nem mesmo naqueles que se valem 

dos serviços dela. Aliás, esses seriam os primeiros a desfazer o seu nome, ou a 

pronunciá-lo com certa cautela /Pelo arco das viandas/ que, provavelmente, nesse 

verso, traz ao substantivo “vianda” um duplo sentido, um denotativo e outro conotativo: 

é o alimento, a carne, mas também o corpo, numa referência explícita à luxúria. 

 Embora o eu-poético demonstre conhecimento dessa contradição presente no ser 

humano socializado, que vive debaixo de convenções que ele mesmo cria e que 

classifica os semelhantes e as quais tenta burlar a todo instante, – nesse caso a sociedade 

aceita a existência de senhoras, mas não de meretrizes que só o são porque existem 

homens que as transformam em tais – ele não se sente em conflito nesse aspecto, pois 

faz os seus versos mesmo sendo a sua musa uma mulher prostituída. 

  

 

 

Conclusão 

 

 

 Como dissemos, o título do poema já nos remete a um tipo de composição 

musical surgido no Renascimento: o Madrigal.  Ele nasceu de um deslocamento das 

canções populares (frottolle), isto é, ao invés de uma música meramente auto-referente, 

pensou-se como objetivo uma música que expressasse o novo tipo de texto que surgia, o 

“dolce stil nuovo”, e que alcançou sua expressão máxima na figura de Petrarca. 

 O madrigal sempre pareceu esgotar-se no texto; a música existe somente para o 

texto, como um suporte para sua compreensão, o que equivaleria a dizer que teríamos, 

então, uma arte para explicar outra arte. 
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 Daí, a importância do extrato fônico para a compreensão do poema e sua relação 

com o penúltimo verso dele em que se fala sobre “tons de Petrarca e Dante”. As 

tonalidades e figuras rítmicas estão associadas aos estados de alma. Neste poema em 

estudo, não se percebem notas muito longas que caracterizariam tristeza, com diz 

Plutarco, nem notas tão curtas que representariam uma intensa alegria. Um ritmo 

“andante” seria a melhor classificação da tessitura sonora. Isso equivale a dizer que não 

há grandes emoções sendo vividas, talvez pelo fato de seu relacionamento com a mulher 

não implicar grande paixão. 

 O eu-poético compara essa mulher, sua musa, a outras duas mulheres, musas de 

dois grandes poetas, como já foi mencionado, Laura e Beatriz, e os seus versos, aos 

desses poetas, ou, pelo menos, é o estilo deles que lhe serve de molde. Se isso é 

verdade, temos que verificar o tratamento dados a essas mulheres nas obras dos dois. 

 Laura no “Canzoniere” é modesta, casta, gentil, é uma mulher de lindas formas, 

modelo e musa de Petrarca. Ela é o modelo pelo qual o pintor se apaixona, não como 

homem, mas como pintor, preocupado muito mais em representá-la do que possuí-la. 

Ele crê que a carne é pecado, que seu amor por Laura é espiritual, pois esta lhe mostra o 

caminho que conduz ao céu. Com diz o professor Lívio Panizza, da UERJ, “a sua fé 

não o subtrai das perturbações internas; sua educação clássica e seu instinto de artista 

rebela-se contra as abstrações exageradas da espiritualidade sem corpo (....), percebe 

todos os sentimentos e emoções que o amor de uma mulher possa despertar; explode a 

contradição, seu amor não é tão forte para provocar uma revolta contra a fé, nem a fé é 

tão forte para matar a sensualidade desse amor”. Laura morre e ele se sente aliviado 

pela impossibilidade do pecado. Agora, pode conversar com ela, viver com ela, 

desaparecida da terra. Assim, concilia as suas contradições. 

 A figura de Beatriz está presente e sofre uma metamorfose em três momentos da 

obra literária de Dante: do amor carnal, da paixão presente em “Vita Nuova”, eleva-se a 

expressões de amor mais elaboradas em “Convívio”, até chegar a formas 

espiritualizadas e sublimadas na “Divina Comédia”. Ainda para o professor Lívio 

Panizza, “ Dante, no início da “Vita Nuova” amou Beatriz segundo os cânones do 

amor cortês, cantando a beleza de seu olhar, a beleza de sua face, a graça e a modéstia 

de seus gestos. Nesse primeiro encontro, Dante é presa de turbações e de angústias que 

invadem até seus sonhos, mas ao término da obra seus sentimentos são sublimados, 

elaborando uma lírica de louvor em honra desse amor que deve ser desinteressado e 

puro.”  Após a morte de Beatriz, ela passa a ser veículo da graça divina, coerentemente 
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com seu nome, ela é instrumento de beatitude. Na “Divina Comédia”, ela realiza o 

milagre de conduzir não somente Dante ao Paraíso e à contemplação de Deus, mas a 

humanidade inteira. 

 Para se compreender a extensão de um amor espiritual, é necessário um total 

desprendimento do corpo. Não é isso o que vemos no poema em estudo. Laura e Beatriz 

foram espiritualizadas enquanto Jana Violante Miranda continua oferecendo prazeres 

sexuais, mas ela é perfeita como as outras duas, não se sabendo, portando, onde reside a 

perfeição, se na alma ou no corpo.  

 Essa contradição entre o espírito e a matéria é reiterada no Barroco. Para 

Octavio Paz, esse jogo de oposições é “uma briga de morte entre dois princípios ou 

forças rivais: esta vida e a outra, o mundo daqui e o mundo de mais além, o corpo e a 

alma. O corpo tenta a alma, quer queimá-la com a paixão (...). Por sua vez, a alma 

castiga o corpo: castiga-o com o fogo porque quer reduzi-lo a cinzas.”111 

 Não podemos nos esquecer de que Orso retoma todo esse clima barroco de 

Gregório de Matos em cuja poesia amorosa, segundo o Prof. José Miguel Wisnik, 

“percebe-se as duas faces, o petrarquismo que joga com os contrários na idéia e o 

sensualismo que se liga diretamente ao corpo. Gregório faz uma suma das imagens 

maneiristas e barrocas a respeito do amor, como uma verdadeira exposição, 

metalingüística, do código poético-ideológico, para depois terminar optando pela 

experiência direta”112: 

 

    O Amor é finalmente 

    um embaraço de pernas, 

    uma união de barrigas, 

    um breve tremor de artérias. 

    Uma confusão de bocas, 

    uma batalha de veias, 

    um reboliço de ancas, 

    quem diz outra coisa, é besta. 

 

                                                
111 PAZ, Octavio. Conjunciones y Disjunciones, Mexico, Joaquim Moritz, 1969, pág. 34.  
112 MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos, Edição organizada pelo Prof. José Miguel Wisnik, São 
Paulo, Cultrix, 1997, pág. 24. 
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 Dessa maneira, notamos que o eu-poético se vale mesmo do estilo de Gregório, 

indo, inclusive, além de mera estilização, utilizando mesmo seu poema como mote. 

 Luanda aparece na biografia de Gregório de Matos. Deportado para Angola, em 

1694, é nessa cidade que ele desembarca, onde “acaba envolvido com uma sublevação 

de militares, que protestavam contra a mudança de padrão monetário, imposto pela 

Corte à colônia africana (o dinheiro passa de “libongos” para moedas). O episódio 

está narrado nos escritos que registram a breve estada de GM pela África.”113 

 O nome de sua musa inspiradora – Januária Violante Miranda –, porém, é 

criação do eu-poético, uma vez que, embora sejam inúmeras as referências a mulheres 

na obra de Gregório, nenhuma é assim nomeada. Contudo, vale a pena observarmos 

essa criação no seu significado. 

 Januária tem origem latina e significa “consagrada a Jano”. Este foi um deus da 

mitologia romana antiga que deu origem ao nome do mês de janeiro. Diz a mitologia 

que ele era o porteiro celestial, sendo representado com duas cabeças, as quais, por sua 

vez, representavam os términos e os começos. Num plano de significação mais oculto, 

poderíamos interpretar como as duas faces do amor que é despertado no eu-poétco: o 

carnal e o espiritual. Mesmo diante desse conflito, há algo que não se pode negar: ela é 

uma pessoa admirável e por isso comparada a Laura e Beatriz. Acrescente-se a isso o 

seu sobrenome – Miranda – de origem latina do verbo mirar, admirar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113 MATOS, Gregório de. Escritos de Gregório de Matos. Seleção e Notas de Higino Barros, L&PM 
Editores, São Paulo, 1986, pág.13. 
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Prévert 

Vive ignorado. 

Epicuro 

 

    Ainda faz escuro. 

    Eu me levanto muito cedo. 

    Desperto os galos da infância e arrumo a cama. 

    Nu no tapete, 

    faço flexões e alongamentos. 

    Irrigam-se as lembranças de meu sangue. 

    Me lavo. Abro as janelas. 

    Meiões. Tênis. Jeans. T-shirt branca. 

    Desço a escada de dois em dois degraus. 

    Pego os jornais no alpendre. 

 

    Ponho a mesa do café. 

    Preparo o café. 

    Ordenho 

    na pia da cozinha 

    um pacote de leite desnatado. 

    Sem tostar, 

    esquento o pão no forno elétrico 

    (uma fatia fina). 

    Minhas saudações ao adoçante 

    e à margarina. 

 

    Homem de poucos farelos, 

    mantenho a casa limpa. De alto a baixo, 

    ataco de aspirador e flanela. 

    Esfrego vinagre no carpete. Varro o quintal. 

    Molho as plantas. Vou ler os jornais. 

 

    A literatura acabou. Os homicídios não. 
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    Há homicídios concretos. 

    Outros minimalistas. 

    Uns assaltos repletos e visuais. 

    Seduções arcádicas. 

    De repente um estupro simbolista. 

    As fraudes sempre gongóricas 

    e tropicais. 

 

    Pelas Ordenações Filipinas. 

    Quanta insânia. 

    Desterraram o soneto para Angola. 

    Mas o mundo não era melhor 

    no tempo das Afonsinas 

    ou de Pausânias. 

 

    Entreabro a geladeira: 

    terei logo mais o almoço que fiz ontem. 

    Ainda não aprendi a passar roupa. 

    Mas passo. 

    Largo o saco de lixo na calçada. 

    Tranco as grades e deixo a humanidade lá fora. 

    Devagar, 

    e indevassado como uma folha em branco, 

    subo ao escritório. 

 

    Agora vou trabalhar. 

 

 

 

O estrato fônico 

 

 A primeira observação quanto a esse estrato deve ser o fato de o poema ser 

construído com versos livres. Essa liberdade, longe de ser vista como uma facilidade na 
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composição, é mais uma demonstração da habilidade do autor em manipular as palavras 

para chegar ao sentido pretendido. 

 Sobre essa não-obediência a formar rígidas de construção, Paul Valéry afirma: 

“Condições muito rígidas, e mesmo muito severas, dispensam o artista de uma série de 

decisões das mais delicadas, aliviando-o de muitas responsabilidades em matéria de 

forma, ao mesmo tempo que o excitam às vezes a invenções às quais uma total 

liberdade nunca o levaria”114 

 Neste poema, essa liberdade parece significar um andamento na cadência dos 

versos que possibilite uma associação entre ritmo e conteúdo. São sete estrofes que 

marcam um espaço temporal determinado pelas ações entre o despertar, logo cedo, e o 

início de suas atividades, ainda pela manhã, após as atitudes rotineiras de alimentação e 

de arrumação da casa.  

 Um silêncio marcado, provavelmente, pela ausência de outras pessoas na casa, é 

notável na repetição do fonema /sê/, ora representado pela consoante /s/, ora pela /c/ ou 

/ç/. Das 85 ocorrências em todo o poema, 28 se concentram na primeira estrofe. É um 

acordar, ainda sonolento, cujas ações se realizam mecanicamente, juntamente com um 

“bocejar” marcado pela presença da vogal média “a”, no terceiro verso dessa mesma 

estrofe: 

 

Desperto os galos da infância e arrumo a cama. 

 

 Enquanto a sibilante se entremeia para reforçar o plano do conteúdo: 

 

faço flexões e alongamentos. 

Irrigam-se as lembranças de meu sangue. 

 

 Até haver uma ruptura, não definitiva, mas inicial, com esse plano do semi-

despertar para o ingresso na realidade, marcado agora pela linguodental /d/, que 

acompanha o som dos passos ao descer os degraus da escada: 

 

Desço a escada de dois em dois degraus. 

 

                                                
114 VALÉRY, Paul. Variedades, Iluminuras, São Paulo, 1991, pág. 188.  
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 Note-se que temos, aqui, ainda, um equilíbrio entre as sibilantes e as oclusivas 

para, no verso seguinte, prevalecerem as segundas: 

 

Pego os jornais no alpendre. 

 

 Na segunda estrofe, as constritivas desaparecem, dando lugar às oclusivas 

linguodentais /t/ e /d/ que aparecem por dezessete vezes. Em um verso em especial, o 

quinto dessa estrofe, constrói-se um ritmo marcado pela disposição simétrica dessas 

consoantes que, de uma certa maneira poderia ser considerado um “ostinato”: 

 

    um pacote de leite desnatado. 

    um pacote de leite desnatado. 

 

 A vogal média “a” reaparece com destaque na estrofe seguinte dando origem a 

uma assonância no segundo e terceiro versos que se aproxima de certo tom lamentoso, 

muito mais próximo da necessidade de se cumprirem as obrigações domésticas que 

terminarão por enquadrá-lo no rol das pessoas organizadas, mesmo que esse tipo de 

organização nada signifique para ele. Essa “raiva” contida pela submissão, explode no 

quarto verso, na utilização dos encontros consonantais “fr” e “gr” e no dígrafo “rr”: 

 

mantenho a casa limpa. De alto a baixo, 

ataco de aspirador e flanela. 

Esfrego vinagre no carpete. Varro o quintal.    

 

 Muito interessante a simetria na distribuição dessa vogal nesses versos porque, 

embora elas estejam em número desigual em cada um deles, elas obedecem a uma 

seqüência rítmica que se repete, seja num ritmo ternário com uma nota introdutória, 

num ritmo binário, ou numa seqüência de quatro notas que soam num espaço quase 

idêntico: 

 

    mantenho a casa limpa. De alto a baixo, 

    ataco de aspirador e flanela. 

    Esfrego vinagre no carpete. Varro o quintal.    
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 A quarta estrofe retoma o uso da sibilante /s/: ao folhear os jornais, a rotina se 

repete também pelas notícias que não provocam alteração considerável, como se tudo 

estivesse envolto, ainda, pelas névoas noturnas que trazem o silêncio e a estaticidade. 

Mas, uma quebra nesse clima é marcada pelo retorno das oclusivas – num constante vai-

e-vem, esses dois fonemas se alternam, acrescentando-se agora as bilabiais /p/ e /b/ – 

numa notícia diferente, mas que não deixa de ter um aspecto também constante, 

percebido através da presença da mesma sibilante no verso: 

 

Uns assaltos repletos e visuais. 

Seduções arcádicas. 

De repente um estupro simbolista. 

 

 À medida que se caminha para o final do poema, percebe-se a diminuição no uso 

da sibilante e a constância no uso das oclusivas, seja na aliteração da oclusiva bilabial 

surda /p/, como nos versos: 

 

Ainda não aprendi a passar roupa. 

Mas passo. 

 

ou das linguodentais /t/ e /d/  entremeadas pela vogal média “a” em outro: 

 

Tranco as grades e deixo a humanidade lá fora. 

 

 Merece, ainda, destaque, a utilização da nasalização através do uso constante da 

consoante /n/ e, com menos intensidade, da consoante /m/. Esta última aparece 42 vezes 

no poema enquanto a primeira está presente em 61 ocorrências, além dos cinco dígrafos 

“nh”. São sugestivas aliterações que provocam a sensação de continuidade, de eterno 

recomeço, ou seja, conferem às tarefas e ao ritmo de vida um caráter ininterrupto, sem 

grandes oscilações que pudessem sugerir mudanças. São exemplos os versos: 

 

Irrigam-se as lembranças de meu sangue. 

(...) 

Mas o mundo não era melhor 

(...) 
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e indevassado como uma folha em branco. 

 

 Quanto à construção dos períodos, prevalecem os simples e, quando se 

apresentam os compostos, predominantemente o são por coordenação, privilegiando-se 

as orações aditivas.  

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

  

 

 Um dos recursos utilizados na construção do poema e que diz respeito ao 

manuseio das palavras é a elipse. Através dela, percebemos seqüência de versos cujo 

verbo pode ser facilmente subentendido, ou, se assim não o for, em nada compromete o 

entendimento: 

 

Há homicídios concretos. 

Outros minimalistas. 

Uns assaltos repletos e visuais. 

Seduções arcádicas. 

De repente um estupro simbolista. 

As fraudes sempre gongóricas 

e tropicais. 

 

ou, então, em: 

 

Meiões. Tênis, Jeans. T-shirt branca. 

 

 Com o verso: 
 

Desperto os galos da infância e arrumo a cama. 
 
 
observamos uma inversão de papéis, uma vez que, costumeiramente, os galos é que 

despertam as pessoas. Só que não são os galos do presente, são os da infância. Não é 
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uma referência a algo de concreto; galos, metonimicamente, significam os rituais a que 

o “eu-poético” estava sujeito quando criança, dos quais se lembra e os quais procura 

seguir, como se fossem um ensinamento. Os galos cantavam, as pessoas se levantavam 

e arrumavam a cama.  

 Essa necessidade de presentificação de algumas ações da infância, ou de, pelo 

menos, recordação delas que norteiem o seu comportamento no presente, pode ser 

percebida também pelos versos: 

 

Ordenho 

na pia da cozinha 

um pacote de leite desnatado. 

 

 
novamente se faz referência ao tempo que não é o hoje, ou seja, ao tempo em que se 

ordenhavam as vacas para se obter o leite, ao tempo da infância. Há um confronto de 

tempos através da utilização das palavras ordenho e pacote de leite. Essa combinação 

insólita, longe de estar sendo irônica, pretende aproximar esses dois marcos temporais: 

o passado e o presente, através das lembranças, como comprova o verso:  

 
Irrigam-se as lembranças de meu sangue. 

 

Mas uma ironia sutil, mais próxima da autocompaixão, uma vez que não há 

ninguém que ele possa cumprimentar, saudar, nem ao menos dar o bom-dia da infância, 

pode ser encontrada nos versos: 

 

Minhas saudações ao adoçante 

e à margarina. 

  

 Na terceira estrofe, o primeiro verso encerra uma ambigüidade: ao dizer que é 

um “homem de poucos farelos”, podemos, num sentido mais comum, interpretar como a 

definição de uma pessoa que produz poucos resíduos, ou seja, alguém cuidadoso que 

evita sujar o local onde se encontra. Interpretação essa que viria ao encontro do verso 

seguinte que seria a conseqüência dessa sua maneira de viver: se ele não suja, 

conseqüentemente, a casa se mantém limpa. Por outro lado, farelo, num sentido 

figurado, pode indicar a qualidade do que não tem muita importância, que é 
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insignificante. O pronome indefinido “poucos” só viria intensificando a sua 

insignificância que se estende para a manutenção da limpeza da casa, uma atitude 

desprovida de valor significativo. Forma-se, dessa maneira, um círculo vicioso: ele é 

insignificante porque executa uma tarefa insignificante e ao executar essa tarefa ele é 

taxado como insignificante também. 

A quarta estrofe é rica em adjetivações: homicídios concretos/ outros 

minimalistas/ assaltos repletos e visuais/ seduções arcádicas/ estupro simbolista/ 

fraudes gongóricas e tropicais/. São características relacionadas à arte, mais 

especificamente à literatura, as quais são transferidas para as ações criminosas, 

produzindo, novamente, uma associação insólita com a intenção de se criarem relações 

entre a realidade, representada pelo termo “concreto” e o mundo das idéias e das 

imagens que concebemos, representado pela palavra “literatura”. 

A personificação no terceiro verso da quinta estrofe – Desterraram o soneto 

para Angola – aponta para a confirmação do fim da literatura, através de uma ação de 

condenação, uma vez que o verbo encontra-se na voz ativa e, portanto, há um sujeito, no 

caso, indeterminado, praticando a ação, e reconhece a importância dela a cuja produção 

– o soneto – é atribuído um valor semelhante aos seres animados. A conjunção 

adversativa “mas” que introduz verso seguinte, contudo, estabelece uma relação de 

oposição com a informação contida no verso anterior e pressupõe que o juízo de valor 

que imediatamente a segue é suficientemente forte para anular o esclarecimento 

precedente. Disso, infere-se que, para o eu-poético, embora tenham ocorrido 

transformações e elas possam mostrar toda a insanidade do ser humano na elaboração 

de regras de conduta e leis – como das Ordenações Filipinas -, elas não significam a 

piora na forma de viver. 

Tal conjunção adversativa reaparece na sexta estrofe dando origem a um 

paradoxo nos versos: 

 

Ainda não aprendi a passar roupa. 

Mas passo. 

 

Aparentemente, há uma incoerência que é proposital a fim de que possamos 

refletir sobre o fato de, muitas vezes, executarmos tarefas para as quais não estamos 

amplamente qualificados, mas que a necessidade faz com que elas sejam, de uma forma 

ou de outra, realizadas. 
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O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 Os objetos e as situações do real evocados no texto predominam em todo o 

poema, estabelecendo, inclusive, uma marcação temporal: há uma espécie de relato das 

ações que se limitam desde o momento do despertar até o instante em que o eu-poético 

fecha-se no escritório para trabalhar.  

 Sendo assim, é de se esperar que objetos que representem essas ações 

componham o universo vocabular do poema. Termos como café, leite, pão e margarina 

estão presentes com uma carga semântica associada ao despertar, ao início de um novo 

dia e à sensação de realidade, uma vez que se passa de um estádio em que o sono nos 

traz um conjunto de imagens, de fantasias, a que chamamos de sonho, para um outro 

marcado pelo retorno da consciência. 

 O verbo “despertar”, num sentido figurado, também pode querer significar o 

abandono da indiferença, o início de um processo. E é esse mesmo verbo que o eu-

poético utiliza no terceiro verso da primeira estrofe ao dizer que “desperta os galos da 

infância”. O sublime, aqui, estaria no fato de se poder sempre recomeçar, não somente o 

dia que morre com a chegada da noite, mas também o tempo que passou e que retorna, 

senão nas coisas materiais e concretas, pelo menos na nossa lembrança. 

 A relação entre a passagem do tempo e a adaptação aos objetos e referenciais de 

modernidade pode ser vista nos termos meiões, tênis, Jeans e T-shirt que se referem à 

vestimenta típica dos jovens e pacote de leite, forno elétrico, adoçante e aspirador 

referentes a facilidades advindas com a moderna tecnologia.  

 Todavia, embora o eu-poético se vista como uma pessoa jovem e moderna, não 

podemos assim considerá-lo porque os seus hábitos o denunciam: o fato de ele se 

levantar muito cedo –  /Ainda faz escuro/ –  e lembrar-se de galos a cantar na infância já 

situa o seu nascimento há longa distância temporal em relação ao momento presente, 

uma vez que, habitualmente,  pessoas jovens não se levantam cedo e os galos estavam 

presentes numa época em que a tecnologia com os modernos relógios e a concentração 

dessas aves em avícolas capazes de transformar o topetudo galinho em um super-galo 
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ainda não os tinha silenciado. Poderíamos ser levados a pensar na possibilidade de se 

tratar de uma pessoa oriunda da zona rural, onde havia galos, residente, agora, na cidade 

grande. Mas, os outros elementos do poema não fazem referência a essa possibilidade 

interpretativa, sendo, portanto, inviável tal entendimento. 

 No aspecto espacial, uma muito sugestiva oposição se nos apresenta: o eu-

poético encontra-se num nível mais elevado da casa, onde dorme, desce a escada para 

realizar as tarefas rotineiras e torna a subir para o escritório onde trabalha. Mesmo não 

sabendo qual é sua ocupação principal, ela se esboça num verso: 

 

A literatura acabou. Os homicídios não 

 

e em toda a adjetivação dessa estrofe, como já mencionamos no estrato das unidades de 

significação, que demonstram conhecimento de movimentos artísticos, principalmente 

literários e que apontam para uma atividade ligada a essa área. Dessa maneira, num 

plano de simbologia abstrata poderíamos opor também o plano do sonho, das imagens 

irreais, ao plano da realidade. O quarto de dormir e o escritório, lugares onde ele pode 

elevar-se para fugir do mundo concreto e de suas exigências, e o resto da casa, a 

cozinha, a sala, compreendendo, inclusive, a calçada onde será depositado o saco de 

lixo, cujo espaço é próprio para o contato real com esse mesmo mundo do qual ele faz 

parte e do qual ele precisa se isolar para continuar a viver: 

 

Tranco as grades e deixo a humanidade lá fora. 

 

 Outros elementos textuais nos colocam em contato com a necessidade atual de 

manutenção da forma física como sinônimo de saúde, bem-estar e beleza. São eles: 

flexões, alongamentos, leite desnatado, (uma fatia fina) e adoçante que demonstram 

estar o eu-poético “antenado” com o momento presente, talvez numa necessidade de 

não demonstrar a idade que realmente tem. 

 As ações de limpeza da casa realizadas mecanicamente e o almoço guardado na 

geladeira para o dia seguinte denunciam a sua solidão: não há mais ninguém na casa que 

possa auxiliá-lo nessas tarefas insignificantes, mas necessárias. 

 Tal insignificância estaria no fato de que não se precisa de uma qualificação 

específica para realizá-las; qualquer pessoa consegue varrer o quintal ou molhar as 
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plantas; não existe uma técnica única, o resultado final é sempre alcançado; executa-se a 

tarefa mesmo sem ter aprendido a sua execução: 

 

Ainda não aprendi a passar roupa. 

Mas passo. 

 

 Note-se, porém, que a utilização do advérbio “ainda” carrega um pressuposto de 

que a aprendizagem da tarefa se dará um dia. 

 O ato de levar o lixo à rua implica muito mais do que uma atitude de simples 

depósito do saco na calçada. A escolha do verbo “largar” faz-nos pressupor que esteja 

acrescido a ele um significado de abandono, de repulsa, de desprezo e de falta de 

interesse pelo conteúdo. 

 Finalmente, é preciso destacar o fato de que as notícias lhe chegam através dos 

jornais diários. São eles que o põem em contato com a realidade que fica para fora das 

grades quando ele as tranca. Provavelmente contaminado por um clima de pessimismo 

pelo fato de só estarem em destaque manchetes de crimes e não haver espaço para a 

poesia que embelezaria a vida, ele se ressente – Pelas Ordenações Filipinas/ Quanta 

insânia – do fato de a razão ter abandonado o mundo, mas, logo a seguir, afirma que 

esse mesmo mundo não era melhor no passado: Mas o mundo não era melhor/ no tempo 

das Afonsinas ou de Pausânias./, numa referência a um passado muito remoto, já que o 

geógrafo e historiador grego Pausânias viveu  entre 110 e 180 dC. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

  
Na epígrafe, Orso escolhe uma frase de Epicuro, filósofo grego (341-270 a.C), 

que começou a filosofar aos quatorze anos e cuja doutrina, o epicurismo, tem como 

ponto básico que o bem é o prazer, tornando-se este o soberano bem e, em 

contrapartida, a dor o soberano mal, portanto, tem de ser eliminada, atingindo-se a 

ataraxia – um estado de alma em que nada consegue perturbar a pessoa, ela fica 

impassível –. Poder-se-ia chegar a esse estado atendendo aos desejos naturais e 
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ignorando os desejos supérfluos: o sábio feliz contenta-se com o estritamente 

necessário, é o prazer estável que garante a felicidade.  

Essa é a visão de mundo do eu-poético já que ele se mantém imperturbável, ou, 

pelo menos, não denota exteriormente nenhuma emoção ou perturbação ao realizar 

sempre as mesmas tarefas, mesmo sabendo de sua inutilidade, ou ao ler as manchetes de 

crimes nos jornais – já que após lê-los ele se sente “indevassado como uma folha em 

branco”, o que se vê é a serenidade diante das adversidades, tanto pessoais como o ato 

de passar roupa, quanto as sociais. Quanto a preterir os desejos supérfluos, há, no 

poema, um apego, um tanto quanto inconsciente, aos bens materiais. A limpeza e 

arrumação da casa é a necessidade de conservação desta que é o seu refúgio, o local de 

sua reclusão.   

“Diz Epicuro que, para suportar a dor individual é preciso ter em mente os 

prazeres vividos no passado. A memória tem, então, papel fundamental dentro desta 

ética, não só como possibilidade de reviver os momentos felizes, mas também de 

preservar o saber adquirido através a filosofia e conseqüentemente a liberdade dela 

advinda.”115 

Como já dissemos, ao “despertar os galos da infância” o eu-poético presentifica 

o passado através da memória dos tempos da infância e procura repetir ações que, 

provavelmente, eram realizadas em sua casa, como maneira de suportar a dor que sente. 

Outro ensinamento de Epicuro diz respeito à vida em reclusão que deve ser 

preferida àquela com exagero de ostentação da imagem física. É esse o conteúdo da 

epígrafe que o eu-poético procura ter como filosofia de vida ao dizer que “tranca as 

grades e deixa a humanidade lá fora”, numa clara condição de isolamento, de 

apartamento dos outros representados pela “humanidade”, como se dela ele não fizesse 

parte. Ela se lhe apresenta como algo que possa desestruturá-lo, tirá-lo de sua rotina 

serena que seria o ideal de felicidade. 

Esta seria a melhor, ou a única, maneira de viver: o homem deve se adaptar à 

modernidade, fazendo uso da tecnologia criada para seu bem-estar que, vista sob um 

ângulo de realizações de tarefas, não exige a presença de outros já que simplifica o 

processo para a obtenção do alimento ou a execução do trabalho. O relacionamento 

humano revela toda a insanidade presente na tentativa de se fazer um mundo melhor 

através da elaboração de regras, leis e ordens - /Pelas Ordenações Filipinas./ Quanta 

                                                
115 Site www.geocities.yahoo.com.br/fdl2001/epicurismo.html. Prof. Davidson Sepini- prof. de Filosofia 
PUC- Campus Poços de Caldas. 
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insânia/ -  a serem cumpridas que, muitas vezes, assim o são, sem questionamento, por 

aqueles precisam se sentir parte dessa humanidade que fica do lado de fora das grades. 

Há, no eu-poético, portanto, certa contradição ao fazer parte da massa quando 

aceita as facilidades tecnológicas e faz uso delas, como se necessitasse ser incluído na 

tribo – veja-se a vestimenta composta de jeans e T-shirt, marca da globalização – mas 

rejeita essa mesma tribo com a qual se identifica quando se isola e se encarcera dentro 

de sua casa. 

Esse comportamento paradoxal pode ser visto como produto do medo e, ao 

mesmo tempo, atração por aquilo que esteja fora do ambiente em que vive. Esse medo 

pode ter sido causado por um abandono que o fez projetar a figura da pessoa na 

humanidade. As ações descritas pressupõem a existência de alguém que tinha esses 

rituais que ele diz praticar. A ausência de uma mulher é sentida e ele mantém a casa 

limpa como que a conservá-la para um possível retorno. 

Dessa maneira, o epicurismo o ajuda a não sofrer agindo serenamente como se 

tudo estivesse em ordem e não pudesse existir outra ordem senão essa. 

 

 

 

Conclusão 

 

 

 O título do poema – Prévert – estabelece uma relação intertextual, ou, pelo 

menos, direciona a interpretação para uma relação com a obra do poeta francês.  

Os poemas de Prévert só foram publicados em 1945, quando a segunda guerra já 

havia terminado, e retratavam, numa linguagem simples, a vida parisiense desses anos 

duros. A matéria de sua poesia eram as cenas das ruas: “não era preciso falar 

diretamente do drama coletivo, bastava (...) buscar ali sua matéria de poesia, presente, 

por exemplo, naquela história da mãe que faz tricô e cujo filho vai para a guerra. Tudo 

de forma muito natural, como se a rotina precisasse continuar existindo mesmo diante 

da morte anunciada do filho”.116  

 “Déjeuner du matin” é um dos poemas mais populares da poesia francesa e nele 

podemos perceber que o poeta estava também atento às pequenas situações amorosas. 

                                                
116 FERRAZ, Heitor. Jacques Prévert- a aprendizagem do mundo. Revista Cult, julho/2000. 
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Antes de transcrevermos o poema francês com o qual dialoga o poema de Orso, caberia 

mencionar que, para Prévert, a poesia é considerada como metonímia e metáfora de toda 

manifestação artística, “algo tão livre de barreira que ele sequer tenta defini-la, 

codificá-la, limitá-la em uma classificação”.117  

 

DÉJEUNER DU MATIN 

 

Il a mis lê café 

Dans la tasse 

Il a mis lê lait 

Dans la tasse de café 

Il a mis lê sucre 

Dans lê café au lait 

Avec la petite cuiller 

Il a tourné 

Il a bu lê café au lait 

Et il a reposé la tasse 

Sans me parler 

Il a allumé 

Une cigarette 

Il a fait des ronds 

Avec la fumée 

Il a mis les cendres 

Dans le cendrier 

Sans me parler 

Sans me regarder 

Il s’est levé 

Il a mis 

Son chapeau sur sa tête 

Il a mis son manteau de pluie 

Parce qu’il pleuvait 

Et il est parti 

                                                
117ALMEIDA FILHO, Éclair Antonio. Uma definição da poesia de Jacques Prévert, Anais do V 
Congresso de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Ouro Preto, agosto/2001 
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Sous la pluie 

Sans une parole 

Sans une regarder 

Et moi j’ai pris 

Ma tête dans ma main 

Et j’ai pleuré.118 

 
O poema de Orso é, marcadamente, mais extenso que o de Prévert. Enquanto 

este possui 31 versos sem divisão em estrofes, aquele conta com 49, divididos em 7 

estrofes. 

Os dois poetas valem-se do versilibrismo, construindo, através do que 

chamamos de “enjambement”, verdadeiras frases, aproximando a poesia da prosa, um 

dos procedimentos usados pelo Modernismo brasileiro. Não nos esqueçamos de que 

Prévert não fazia distinção entre poesia e prosa, chegando a criar um anagrama para 

Paroles: La prose.119 

Um outro aspecto no qual diferem os poemas é que o de Orso está devidamente 

pontuado a cada enunciado completo e o de Prévert não possui qualquer pontuação, a 

não ser o ponto-final no último verso. Tal ausência de sinais de pontuação nos obriga a 

ler o poema de maneira ininterrupta, como se ocorresse uma série de ações cadenciadas, 

realizadas maquinalmente pelo personagem. Esse tipo de ação também marca o poema 

em estudo, mas é como se elas tivessem uma finalização, apesar de seu caráter 

ininterrupto. Executa-se uma atividade e somente quando esta se finda é que se inicia 

outra. No poema de Prévert, a ausência de pontuação demonstra a tentativa de se 

prolongar a ação num ritmo parecido com o de uma pavana. 

Em “Déjeuner du matin”, temos um “voyeur”: a mulher observa atentamente as 

ações do homem, sem, contudo, interferir nelas. Ela se mantém passiva e sem reação – 

serena – ante a indiferença do companheiro. Já em Orso, o narrador relata suas próprias 

ações, estando os verbos na primeira pessoa do singular. 

Ao dar a seu poema o título de Prévert, Orso esboça uma conversa com o poema 

do poeta francês que reside muito mais no comportamento sereno do eu-poético ao 

narrar as suas ações – 1ª. pessoa – semelhante ao do observador – 3ª. pessoa – em 

“Déjeuner du matin”. Para Epicuro, o essencial para a felicidade é a nossa condição 

                                                
118 PRÉVERT, Jacques. Paroles, Gallimard, Paris, 1989. 
119 ALMEIDA FILHO, Éclair Antônio. Op. cit. Lembremos que Paroles é o título do livro de poemas. 
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íntima. O desejo precisa ser controlado, para que a serenidade nos ajude a suportar a 

dor.  

E, nesse ponto, reside, talvez, a chave para a interpretação do dialogismo entre 

os poemas: suportar a dor, mas que dor? A dor de ser abandonado. “Déjeuner du 

matin” nos mostra a partida de alguém familiarizado com o ambiente em que se 

encontra, tendo em vista suas ações, e o choro do “voyeur”, provavelmente uma 

mulher, demonstrando a sua dor.  

No poema de Orso, a solidão do eu-poético parece resultado da partida de 

alguém que realizava as ações que agora competem a ele executar. Poderíamos dizer 

que esse poema, caso nos fosse dada a possibilidade de estabelecer uma seqüência 

temporal, seria a continuação do outro. Uma demonstração do que resultou a pessoa 

abandonada: apática, isolada e triste. A mesa do café, agora, continuará a ser posta, mas 

só há um lugar nela, uma só xícara de café. 

 

 

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO LIVRO “A LIRA DE ORSO 

CREMONESI” 

 

A Lira de Orso Cremonesi é o terceiro livro de poesias de Mafra Carbonieri e foi 

publicado em 2001 pela Editora Lemos por ter recebido o prêmio Redescoberta da 

Literatura Brasileira, no ano de 2000, na categoria poesia, promovido pela Revista Cult 

e, logo a seguir, recebeu, também, o Prêmio Cecília Meireles – 44º. edição UBE – Rio.  

Três epígrafes abrem o livro, que é composto de 30 poemas, assim como os 

outros anteriores: 

 

“Perturba-me a cloaca literária. Saem de lá produtos da esclerose e da torpeza, 

ao mesmo tempo, para o espanto do leitor sóbrio e o ócio degradado dos cínicos.” 

PIERRE-LOUIS LAURENT SAVATIER 

(Art et Ethique, Métailié, Paris, 1990) 
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“Reus res sacra est. O réu é coisa sagrada. Sou pela imediata democratização 

do sagrado. Por que não estender a todos os homens as garantias e a dignidade dos 

criminosos?” 

PIERRE-LOUIS LAURENT SAVATIER 

(Traité de la Sagesse Possible, NRF, Paris,1992) 

 

“Fixar, apreender, isolar e definir o ser na sua impermanência. Que ontologia 

resiste a isso?” 

PIERRE-LOUIS LAURENT SAVATIER 

(Cours et Discours, Métailié, Paris, 1995) 

  

 

Ocorre, porém, que essas epígrafes pertencem a um pseudo-filósofo Pierre-Louis 

Laurent Savatier que é mais uma “figura” construída ou criada, talvez inspirada em 

Sartre e Heidegger. Assim, somos introduzidos no universo de criação de figuras já nas 

páginas iniciais do livro. 

Antônio Carlos Orso Cremonesi tem seu nome como título do Conto-Capítulo 

VII do livro O Abismo em que um narrador em primeira pessoa – Malavolta Casadei –, 

usando um sujeito coletivo, nós, para se referir aos alunos do “Voss Sodré”, introduz 

esse professor de português: 

“Vimos o professor de Conchal. Alto, um pouco pálido e magro, já era idoso, 

uns vinte e três anos. Descolando-se para a tribuna, regulou a altura do microfone e 

acentuando a ruga entre os olhos, severo e seco, esperou de Pinheiro Machado o 

desfecho de seu discurso. (...) Orso Cremonesi espalhou pela platéia seu olhar 

inquisitivo. A literatura é um fenômeno social, disse. Mas o escritor é revelado por sua 

singularidade: o que não significa que ele seja diferente dos outros homens. A vocação 

literária exige, e isso é uma contradição apenas na aparência, que ele seja igual a 

todos. Num romance de duzentas personagens, o romancista precisa ser essas duzentas 

personagens.”120 

Quando os alunos fazem amizade com o professor, passam a não mais achá-lo 

idoso: 

                                                
120 CARBONIERI, Mafra. O Abismo, 2005, pág. 278 e 279. 
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“Já não parecia tão idoso. Nunca iniciou a leitura dum texto sem apertar a 

cortiça dum Elmo entre os dentes da frente e derrubar cinza na gravata, nos papéis, 

esparramando a ficção na mesa ou na soleira da porta, onde estivesse. Era compulsivo 

em tudo o que fazia. Amava o botequim e as inconveniências do juiz Gregório de 

Matos.” 

Esse traço delineado da preferência pelo estilo e pelo tipo de literatura praticado 

pelo poeta barroco vai marcar a lírica de Orso Cremonesi. Como se sabe, Gregório de 

Matos e Guerra nos apresenta um cenário burlesco-satírico da cidade e dos habitantes da 

Bahia colonial. E não é à-toa que, das doze epígrafes que acompanham poemas, sete 

delas sejam de Gregório: Orso reaproveita, de maneira obsessiva, versos do Boca do 

Inferno com a intenção de mostrar a permanência do espírito crítico e mordaz deste em 

sua produção poética. Assim, temos a recriação do cenário da Bahia seiscentista com 

seus mercados, suas mulatas. 

Orso assume esse comportamento, chegando mesmo, como já foi dito, a 

considerar-se a reencarnação do poeta barroco para quem “o casamento, a vida familiar, 

o trabalho rotineiro não eram suficientes para domá-lo, torná-lo de novo um indivíduo 

doméstico, como fora um certo tempo em Portugal. Os engenhos, os amigos, os lundus, 

os jogos, uma viola de cabeça que, segundo a tradição, construíra com as próprias 

mãos e as mulatas eram tentações mais fortes. Pelas mulatas e negras sucumbe o seu 

racismo, sua aversão por descendentes dos africanos, a quem ataca em seus 

escritos.”121 

A veia satírica também encontra correspondente em Orso, como, por exemplo, 

no poema abaixo, o sexto do livro: 

 

 

Alforria 

   Estupendas usuras nos mercados. 

    Gregório 

 

   Eu mudo de caminho ao ver um Fórum, 

   por mera questão de decoro ínfimo. 

 

                                                
121 MATOS, Gregório de. Escritos de Gregório de Matos. Seleção e Notas de Higino Barros, L&PM 
Editores, São Paulo, 1986, pág.12. 
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   Convoco os sentimentos. Não deu quorum. 

   Recusa o acordo o desaforo íntimo. 

 

   Mercado. Bolsa. Falatório. Eu ria. 

   A estátua da Justiça faz ioga. 

 

   Passei pelo auditório e entrei na toga 

   até comprar a carta de alforria. 

 

   Eis as ladras, ladrões e ladravazes. 

   Achareis bacharéis por parcos réis. 

 

   Valete, dama, rei, curinga, ases 

   e um curador de ausentes e incapazes. 

 

   Que escrevo eu nesta página de gesso? 

   Introdução ao estudo do avesso. 

 

Para o prof. José Miguel Wisnik, “na sátira de Gregório a sociedade ‘normal’, 

a do homem douto e bem nascido, é revirada pela sociedade absurda, a dos pasguates 

instalados no poder, gozando de prestigio. Para combater ‘um mundo cheio de 

anomalias, injustiças, destinos e crimes’ que ela mesma considera ‘permanente e 

indeslocável’, a sátira declara uma guerra intransigente do tipo da de Davi conta 

Golias.”122 

Mas Orso não toca em sua lira somente o tom da sátira; esta aparece mais para 

compor o cenário aonde o personagem Gregório vai se movimentar já que para este o 

impasse entre a sociedade absurda, que corresponde à sociedade instalada na Bahia, e a 

sociedade normal, destituída de qualquer poder – e como reconhece Orso no poema 

Canto Gregoriano, com os versos:  

 

   Creio em Deus 

   e em Gregório. 

                                                
122 MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos, Edição organizada pelo Prof. José Miguel Wisnik, São 
Paulo, Cultrix, 1997, pág. 17. 
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   Ele avisou: 

            “Não é fácil viver entre os insanos.” 

 

– parece ter feito, segundo o prof. Wisnik, o centro de sua existência de homem 

histórico e de poeta. “Nas linhas-de-frente da sacra, da lírica e da satírica; aos olhos de 

Deus, de si mesmo e dos outros; a poesia aparece como a única possibilidade de 

salvação, na mesma proporção em que essa possibilidade aparece a um náufrago que 

nada.”123 

E embora, talvez, Gregório não se desse conta de tal fato, Orso o reconhece e 

analisa, tentando desvendar o processo de criação da poesia e a construção do poema, 

não ignorando, principalmente, o aspecto destruidor da linguagem. Veja-se, como 

exemplo, o poema Ars Poetica, o quinto do livro em estudo: 

 

Ars poetica 

 

  Gênio é o talento com tempo. 

  Jovens escritores, 

                     tenham tempo. 

  A forma não é importante. 

  Basta que seja perfeita. 

 

  A linguagem carrega a vida e a morte. 

  Ou o contrário? 

  Mera matéria indivisa e sem corte. 

                     Fadário. 

 

  Na arte de Malaparte, ou Nava, 

  na sagração da lava ou dos ossos, 

  estilo é lira de nervos 

  que soa ao vento, desnuda, 

  e se refaz no ar, 

  perante Neruda, Pessoa 

                                                
123 IDEM. Ibidem, pág. 18. 
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                       ou Gullar. 

 

  Conteúdo é só escrúpulo 

  (nada mais do que isso). 

  O resto é o insulto dos insepultos. 

  Abismo a prumo 

  para a ronda do crepúsculo. 

  Necessário tê-lo 

                   (e por inteiro). 

  Espelho voraz e cúmplice 

  onde o rosto (diverso e uno) 

                               se confronta. 

 

  Palavra é sentido e caça 

                               (ao alvedrio): 

  o encontro dum mundo perdido 

                      e seu lavradio. 

 

  Na estrada 

  ou num campo de centeio, 

  aqui ou em Agrigento, 

  seja Gregório ou Tarrento, 

  gênio é o talento que passa 

                               (e não passa). 

 

  O oposto do passatempo. 

 

Nos versos: /Palavra é sentido e caça/ (ao alvedrio)/ o encontro de um mundo 

perdido/ e seu lavradio./, percebe-se a consciência do eu-poético da difícil tarefa de 

trabalhar a linguagem para trazer à tona a forma sensível e “eis o poeta brigando com 

esta matéria verbal, obrigado a especular sobre o som e o sentido ao mesmo tempo; a 
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satisfazer não somente a harmonia, o período musical, mas também as condições 

intelectuais e estéticas variadas, sem contar as regras convencionais.”124 

 O sentido define a palavra, nesses versos, quando esta procura da maneira mais 

precisa se aproximar dele, embora nunca consiga, verdadeiramente, materializá-lo, por 

isso mesmo, ela é caça, mas não pré-determinada, ao alvedrio, segundo a vontade. É ela 

que nos permite o contato com um “mundo perdido”, que se encontra muito distante, 

longínquo, e a sua seara de onde brota a produção do espírito. Essa caça pela palavra, 

numa tentativa de definir o objeto de materialização, mostra a rejeição pela mera 

intuição, que deve ser superada pelo trabalho do artista. Daí, a necessidade da forma, 

mas a forma que brota como uma exigência da palavra e, conseqüentemente, do espírito 

desse artista e não dos que a convencionaram antes mesmo da manifestação poética. 

Por isso, os dois versos finais da primeira estrofe – /A forma não é importante/ 

Basta que seja perfeita/ –, embora pareçam paradoxais, têm latente a concepção de que 

a forma externa ditada por regras para que se possam enquadrar os versos em 

determinada categoria é desprovida de consideração, a perfeição dessa forma está na 

necessidade ditada pelos próprios versos. 

Com se sabe, entre os poetas barrocos, encontram-se composições de intenção 

lúdica que contribuem para a caracterização de um dos aspectos formais da época e o 

próprio Gregório nos apresenta um soneto, – aliás, muito conhecido –, dedicado ao 

desembargador Dinonísio de Ávila Varreiro, do qual transcrevemos apenas a primeira 

estrofe, em que explora recursos grafo-visuais bastante significativos: 

 

   Dou   pruden   nobre, huma   afá 

          TO         TE                  NO   VEL 

   re       cien        benig    aplausí 

 

   úni    singular, ra    inflexí 

         CO               RO        VEL 

   magnífi      precla   incompará 

 

Tal poema, uma vez que se discute o caráter formal como exigência da criação 

poética, segundo o professor Rogério Chociay “não apresenta outra virtude que estes 

                                                
124 VALÉRY, Paul. Op. cit., pág. 211. 
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efeitos lúdicos, nos quais alguns estudiosos pretendem ver antecipação do 

vanguardismo moderno. É bastante sabido que o jogar com os grafismos não era 

novidade na época, donde as centenas de poemas em acrósticos, labirintos, anagramas 

etc. Além disso, levando-se em consideração a própria proposta do soneto de Gregório 

enquanto jogo gráfico, percebe-se  que o poeta não aproveitou todas as potencialidades 

que tal manipulação de grafismos comportaria.”125 

Parece-nos que não é a esse aspecto formal, a título apenas de adotar uma 

estrutura vigente, que Orso se refere, embora ele também de valha de figuras sonoras 

como no poema Política: 

 

   O rei 

   roeu a roupa  

   dos rotos de Roma 

 

   Os ratos rejubilosos o reelegeram. 

 

   A lei 

   levou o luto 

   aos deuses lares. 

   (...) 

 

Nesse ponto, a concepção dessa máscara de Mafra Carbonieri difere da do poeta 

barroco e aquele só segue os metros dos poemas deste quando o toma como modelo, ou 

usa personagens que povoavam o seu (de Gregório) universo, como as mulatas, sejam 

elas Custódias ou Quitérias. Em Orso, lê-se: 

 

 

   Você ora Custódia, 

   só porque são seis horas da tarde 

   e os sinos, 

   tantos sinos da cidade da Bahia, 

   despertam por ladeiras e becos 

                                                
125 CHOCIAY, Rogério. Os metros do Boca, Teoria do verso em Gregório de Matos, Editora Unesp, São 
Paulo, 1993, pág. 125. 
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   uma revoada de bronze.126 

 

Em Gregório, encontram-se os versos: 

 

   Por vida do meu Gonçalo. 

   Custódia formosa, e linda. 

   que eu não vi Mulata ainda, 

   que me desse tanto abalo: 

   quando vos vejo, e vos falo, 

   tenho um pesar grande e vasto 

   do impedimento, que arrasto, 

   porque pelos meus gostilhos 

   fora eu Pai dos vossos Filhos 

   antes que vosso Padrasto.127 

 

Temos aí, embora possa parecer proposital a utilização das mesmas 

interlocutoras, apenas uma coincidência de nomes, uma apropriação deles e não uma 

referência à mesma pessoa, o que pode ser comprovado através de outro caso idêntico: 

Quitéria. Em Orso, ela recebe nome e sobrenome: Maria Quitéria de Albergaria, em um 

poema que traz uma das epígrafes de Gregório: 

 

Serenata Atemporal 

  

 Essa luz de teus olhos me tem cego. 

  Gregório  

 

   Guitarrra 

   (suores da mouraria), 

   afine-se pelo nome dela: 

   Maria Quitéria de Albergaria. 

 

                                                
126 CARBONIERI, Mafra. A lira de Orso Cremonesi, Editora Lemos, São Paulo, 2001, pág. 61. 
127 MATOS, Gregório de. Crônica do Viver baiano seiscentista, Obra poética completa, Editora Record, 
Rio de Janeiro, 4ª. edição, 1999, pág. 533. 
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   Eu sempre me enredo em cordas e crinas 

   da cidade da Bahia. 

   Tacões. Cascos. Gritaria 

   (a traição ultramarina). 

 

   Guitarra, 

   não importa a janela, 

   nem mesmo a praça e o mar, 

   Escorre em minhas mãos o sal de Amaralina. 

   Invente sino de capela no jardim do ar. 

 

   Todos os caminhos me levam ao hospício: 

   Maria Quitéria de Albergaria.128 

 

Já em Gregório, é um nome qualquer, dentro de uma série de poemas feitos a 

Betica, uma dama que o poeta viu certa manhã na janela: 

 

   Mas deixada esta matéria, 

   a saber de vós me alhano, 

   que é feito daquele abano, 

   com que à noite da miséria 

   a vossa negra Quitéria 

   (sendo na gema do inverno) 

   vos abanava o interno 

   do vaso, que em viva chama 

   vos ardia mais na cama, 

   que o Avarento no Inferno.129 

 

A intenção, ao se valer desses nomes de mulheres, é unicamente a de criar um 

universo no qual se movimentem as figuras femininas de maneira a demonstrar a sua 

importância dentro da obra do poeta barroco. Orso, mais do que Gregório, acaba por 

                                                
128 CARBONIERI, Mafra. Op. Cit. pág. 39 
129 MATOS, Gregório de. Op. Cit., pág. 741. 
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diferenciá-la, dando-lhe sobrenome o que, em nossa sociedade moderna, lhe garante o 

direito de individualização. 

A poesia erótica do poeta seiscentista vai encontrar pouca correspondência em 

Orso: apenas em dois poemas – Gregório e Bilhete – encontramos essa sensualidade 

exaltada na linguagem em versos como: 

 

   Solavancos de ancas e furores, 

   fodelícias de cheiros traiçoeiros; 

 

   laboravas meu saco de pavores, 

   com o perdão da palavra: fodamores. 

 

no primeiro e, no segundo, uma espécie de oferecimento do poema à materialização do 

amor espiritual: 

 

Bilhete 

 

    A flor baixa se inculca por tulipa. 

    Gregório 

 

    vulva 

    deslavada vulva 

    esquiva e funda 

    boca imunda (o cofre da família) 

    púbere e oca (mais do que vazia) 

    a ilha do magro fingidor 

    (seca e fulva) 

    o sentimento crestado de pústulas 

 

    receba 

    (retorcida e plena) 

    este poema 

    este poema de amor em minúsculas 
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 Comparado a Quevedo, a quem Octávio Paz chama de “misógamo, putanheiro e 

petrarquista”, Gregório, segundo o prof. José Miguel Wisnik, “aponta o reverso da 

medalha de sua poesia lírica nas explosões de uma poesia que fala diretamente do 

corpo mas que, nem por isso, libera o corpo, ao contrário, que o exalta e o despreza, 

numa visão escatológica, que não se desprende do moralismo e do machismo.”130 

 Na poética de Orso, a linguagem erótica é mais simbólica do que anti-moralista. 

A vulva é símbolo de vida, é a origem do ser. É a utilização da linguagem como código 

de símbolos sensíveis e intelectuais. Portanto, novamente estamos diante de certo 

distanciamento da postura gregoriana, fato que nos permite afirmar que Orso constrói 

um hábil jogo de aproximação e distanciamento do poeta barroco: aquele se vale deste 

como pretexto para produzir sua poética. É inegável a admiração que há pelo modelo, 

por isso mesmo ele serve como tal, mas Orso “atualiza” a poética de Gregório 

acrescentando uma realidade na qual todos são plurais e, por isso mesmo, há 

necessidade de se olhar para todos os lados e escolher, às vezes, não apenas um modelo, 

mas facetas de modelos que nos interessem. 

 E essas outras facetas são perceptíveis na intertextualidade estabelecida em 

outros poemas do livro, como o que analisamos – Prévert –, Verlaine ou João, este 

numa clara alusão a João Cabral de Melo Neto: 

 

João 

 

    Ser 

    como o cacto 

    Ele não se esconde 

    Nada cobra 

    Apenas defende com espinhos 

    o seu verde peco 

    Despreza o olhar do conde 

    (a palo seco) 

    e dos que mais sejam daninhos 

    Mas se dobra 

                                                
130 MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos, Edição organizada pelo Prof. José Miguel Wisnik, São 
Paulo, Cultrix, 1997, pág. 24. 
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    no contato com o calo 

    o cacto 

  

 Um outro lado para o qual se inclina a temática da poética de Orso Cremonesi é 

a música. A noção e o domínio dos elementos de composição dos gêneros musicais 

constroem poemas que ultrapassam a produção escrita para se tornarem verdadeiras 

músicas pela habilidade na utilização dos recursos sonoros das vogais e consoantes. 

Exemplos desse procedimento são encontrados em: Madrigal de Januária Violante 

Miranda – poema estudado –, Serenata Atemporal e Canto Gregoriano.  

Este último constrói um interessante trocadilho do canto litúrgico cristão, cujo 

princípio é a homofonia e a ausência de acompanhamento instrumental, que recebeu 

esse nome por derivação de São Gregório, com o nome de Gregório de Matos. Nele, 

encontramos a referência a 13 pessoas, entre elas, escritores e poetas, como Affonso 

Romano de Sant’Anna e Fernando Pessoa, e músicos como Caetano Veloso, passando 

pelas máscaras de Aldo Tarrento e Conrado Honório, cuja lírica estudamos, de Pierre-

Louis Laurent Savatier, o pseudo-filósofo da epígrafe introdutória do livro, do frei 

Eusébio do Amor Perfeito e de José Lourenço Schopenhauer, personagem do romance 

Motim na Ilha dos Sinos, que Mafra publicou em 1997, pela Editora Mercado Aberto. 

 

Creio em Deus  

    e em frei Eusébio do Amor Perfeito 

    que numa cela do Carmo, 

    o postigo aberto para o vitral do corredor, 

    anotou na capa da Bíblia: 

              “A morte será sempre 

              a tragédia íntima do homem. 

              Por isso temos o dever da comédia 

              E a obrigação do riso.” 

 

    (...) 

 

    Creio em Deus  

    e em José Lourenço Schopenhauer 

    que escreveu no Diário Metafísico: 
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                “A fé é anônima. A razão é assinada.” 

 

    (...) 

 

    Creio em Deus 

    e em Caetano Veloso. 

    Ele disse: 

      “De perto ninguém é normal.” 

 

Até mesmo na dedicatória, a fixação em Gregório de Matos se faz presente: o 

livro é dedicado à Maria dos Povos, uma viúva com quem este se casa, em segundas 

núpcias, por volta do ano 1691. Orso parece vestir a pele do poeta barroco, 

amalgamando-a a seu próprio corpo de maneira a cobrir qualquer vestígio que revele a 

existência de um ser autônomo e ininfluenciável. Num plano simbólico, uma 

representação de seu nome, Orso, cuja origem está na palavra “urso”: Orso veste a pele 

de urso para esconder a poética de Mafra, até que esta se revele em toda a sua plenitude. 

Coincidentemente, encontramos, no Brasil, significados figurados para “urso” 

que nos possibilitam delinear um perfil desse personagem-poeta: ele designa um 

indivíduo pouco sociável, mal-educado, e, também, aquele que é alvo de zombaria.131 

Mas, as coincidências não existem no espírito poético, pois, segundo o mesmo Orso “ 

na comunicação trivial, a palavra tem sentido. Mas, na literatura, o sentido tem 

reverberação. O escritor é o primeiro a senti-la ao elaborar o texto, essa eletricidade a 

ser partilhada com o leitor.”132 

Fisicamente, os cabelos crespos e negros, os quais alisava com o punho, 

conotam o espírito irrequieto dessa figura para quem “a literatura não será nunca o 

refúgio dos resignados e dos evasivos.  Exercício de crítica e portanto de combate, ela 

convoca quem se sente capaz de desfazer-se dos retratos solenes.”133 

 

 

 

 

                                                
131 HOUAISS, Antonio. Op. cit., pág. 2812.  
132CARBONIERI, Mafra. O Abismo, 2005, pág. 280. 
133 IDEM. Ibidem, pág. 283. 
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A Lira de Malavolta Casadei 

 

 

 Para o estudo deste livro, serão analisados os poemas Antítese, O Peixe, Ponto 

Crítico e Insanidade. 

 

 

 

Antítese 

 

 

    A verdade existe 

    mas não tem vértebra. 

    Na quebra da promessa, 

         ou da arqueologia, 

         só a mentira recompõe 

         os seus ossos. 

 

    A mentira não morre. 

         Apenas se desvenda. 

    Corre o risco de parecer diplomacia. 

         Dura o que dura a sua lógica 

    e oculta-se na comenda. 

 

    A verdade não desaparece. 

         Apenas se alucina. 

    Corre o risco de desnudar a realidade. 

         Dura o que dura a sua alegoria 

    e guarda-se para a revenda. 

 

    Mentiras. 

    Algumas se assemelham à verdade 
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         (sem vértebra). 

    Na quebra do engano, 

         ou da idolatria, 

         só a verdade recompõe 

         os seus ossos. 

 

    Inutilmente. 

 

    A mentira opera milagres. 

    Que verdade sobrevive a milagres? 

    Amamos a mentira 

         de que somos feitos. 

    A verdade é a morte. 

         Por isso a adiamos. 

 

 

 

O estrato fônico 

 

 

 Num primeiro momento, o que nos chama a atenção neste poema é a sua 

construção em versos livres e brancos, com o predomínio de períodos simples e curtos 

e, quando são compostos, predominantemente o são por coordenação. Mas, tal fato não 

significa que a preocupação com o aspecto sonoro tenha sido deixada de lado, muito 

pelo contrário, a suposta liberdade que se tem ao elaborar os versos agrilhoa muito mais 

o poeta às solicitações da palavra uma vez que esta é que se vê sem a sustentação da 

forma – entenda-se, aqui, todo o esquema rítmico do qual as rimas são elementos 

importantes – para auxiliá-la na complementação do sentido. 

 A terceira estrofe é exemplo do aproveitamento da cadeia sonora. Nela, 

predomina a linguodental sonora /d/, em 12 ocorrências, juntamente como a vogal 

média “a”, em 25 ocorrências, na intencionalidade de marcar uma acentuação mais 

forte, assemelhando-se a uma afirmação de caráter peremptório e inexorável. Vejamos 

como isso se dá colocando em destaque tais fonemas na estrofe: 
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A verdade não desaparece. 

         Apenas se alucina. 

    Corre o risco de desnudar a realidade. 

         Dura o que dura a sua alegoria 

    e guarda-se para a revenda. 

 

 

 

A verdade não desaparece. 

         Apenas se alucina. 

    Corre o risco de desnudar a realidade. 

         Dura o que dura a sua alegoria 

    e guarda-se para a revenda. 

 

 Observemos que esse recurso sonoro para complementação do sentido já se 

esboça na estrofe anterior, a segunda estrofe, mas de maneira mais branda – o fonema 

/d/ aparece por 7 vezes –, a fim de reservar para a estrofe que a segue – e que, com ela, 

possui uma estrutura paralelística –  toda a força argumentativa.  

 Aliás, um verso em especial – presente nas duas estrofes, com alteração, apenas, 

da palavra final – marca uma quebra no ritmo dentro dessas duas estrofes 

assemelhando-se a uma quiáltera que é uma alteração no valor das figuras musicais, em 

que se executam três delas no tempo de duas134: 

 

    Dura o que dura a sua lógica. (segunda estrofe) 

 

    Dura o que dura a sua alegoria. (terceira estrofe) 

 

 Essa figuração rítmica traz escondida em seu bojo a noção de circularidade, ou 

seja, ela apresenta um caráter daquilo que se processa por círculo vicioso e tal caráter se 

confirma no plano vocabular uma vez que o verbo “durar” também se repete. Dessa 

forma, o que se pretende colocar em destaque é o aspecto durativo, a ação prolongada e 

                                                
134 HOUAISS, Antonio. Op. cit., pág. 2356.  
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contínua, dos dois conceitos com os quais se trabalha no poema: mentira e verdade. A 

presença da assonância marcada pela vogal posterior “u” auxilia na representação da 

continuidade indefinida do tempo. 

 Uma identidade de som no final de três versos remete-nos a uma tênue rima que 

não se confirma devido à falta de regularidade com que se apresenta: está presente no 

segundo e quinto versos da segunda estrofe e no quinto verso da terceira estrofe: 

 

    Apenas se desvenda. 

    (...) 

    e oculta-se na comenda. 

    (...) 

    e guarda-se para a revenda. 

 

 O verso /Inutilmente/ marcadamente isolado, pois não está inserido em nenhuma 

estrofe – ele é que compõe a quinta estrofe do poema – atesta, através da sonoridade, 

marcada pelos fonemas nasais /nê /e /mê,/ o caráter de duração prolongada da tentativa 

de se recompor a sustentação daquilo que será definido como verdade ou mentira. 

 Assim como a segunda e a terceira estrofes, a primeira e a quarta também são 

paralelas ou, pelo menos, a maior parte de seus versos, uma vez que os quatro versos 

finais possuem o mesmo aspecto formal e a mesma estrutura sintática, alterando-se, 

apenas, o complemento nominal do substantivo “quebra” e o sujeito do verbo recompor. 

Esse recurso estilístico do paralelismo, muito usado nas cantigas medievais, é uma outra 

figura sonora utilizada pelo eu-poético com a intenção de construir uma melodia através 

da qual se conjugassem os planos da representação sonora da palavra e do seu 

significado. Interessante é notar que o esquema paralelo das estrofes se inverte, uma vez 

que não ocorre, nos dois casos, a reiteração em estrofes sucessivas. Apenas a segunda e 

terceira estrofes é que apresentam essa característica. 

 A estrutura construída no poema se assemelha à reprodução de uma imagem no 

espelho. Vejamos como isso se dá: 

 

 1ª. estrofe  2ª. estrofe / 3ª. estrofe  4ª. estrofe 

 

 Esquema A  Esquema B / Esquema B  Esquema A  
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 Tal estrutura nos permite associar o plano rítmico e estrutural do poema ao seu 

conteúdo. Lembremos de que o próprio título já nos remete à aproximação de opostos. 

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

Nos dois primeiros versos, ao ser construído o período com a adversativa “mas”: 

 

A verdade existe  

    mas não tem vértebra. 

 

estabelece-se o pressuposto de que tudo o que existe deve ter, necessariamente, 

vértebra, aqui, entendida metaforicamente como sustentação, já que a coluna vertebral 

serve de apoio para outras partes do esqueleto. Dessa maneira, a verdade, por não ter 

vértebra, não deveria, pois, existir, mesmo assim ela existe, o que estabelece essa 

relação de oposição entre os dois segmentos. 

 Dando prosseguimento à construção metafórica, que se amplia para uma 

alegoria, cria-se uma imagem insólita ao se associarem, num mesmo plano, duas 

palavras de percursos figurativos diferentes: promessa e arqueologia. Quebrar uma 

promessa significa não cumprir aquilo que se prometeu. Já “quebra da arqueologia” 

remete-nos a um significado literal do substantivo “quebra” visto que, através de um 

processo metonímico, o vocábulo “arqueologia”, por extensão, representa o material 

com que essa ciência trabalha, ou seja, os fósseis. A expressão, associada à “vértebra”, 

amplia o seu significado querendo simbolizar a falta de sustentação de certas conclusões 

a que o estudo desse material pode chegar.   

 No final a estrofe, ao se afirmar: 

 

    só a mentira recompõe  

    os seus ossos. 
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 reforça-se a personificação do conceito abstrato de verdade, que encerra, em si mesma, 

um paradoxo: a verdade é recomposta por mentiras, afirmação que aparecerá invertida 

na quarta estrofe, mostrando o caráter circular dessa tentativa de definição. 

 Essa quarta estrofe, nos quatro versos finais, apresenta estrutura paralelística à 

primeira. Em vez de “quebra da promessa/ ou da arqueologia”, temos “quebra do 

engano/ ou da idolatria”. Metaforicamente, “quebra do engano” pode ser entendida 

como a revelação do engano, ou seja, o conhecimento de que algo não era verdadeiro, e 

“quebra da idolatria”, a decepção por se perceber que a confiança ou a admiração que 

se depositava em alguém não tem razão de ser. Nos dois casos, a compreensão que se 

tem é de que a verdade desnuda as duas situações, por isso, os versos finais: 

 

    só a verdade recompõe 

    os seus ossos.  

 

 Fecha-se, dessa maneira, o paradoxo, o qual se assemelharia a uma figura de 

Escher135, em que as figuras se complementam; ambas são necessárias para a construção 

da imagem maior: 

  

                              

 

 A segunda e terceira estrofes são construídas, conforme já foi dito, 

completamente sob uma estrutura paralelística em que o primeiro verso traz uma 

                                                
135 Mauritis Cornelis Escher, 1898 - 1972, artista holandês, xilografista e desenhador, estudioso da 
divisão regular da superfície, perspectiva e distorção, ilusões espaciais, superfícies padronais complexas, 
entre outros. Utilizou essencialmente a xilogravura, o carvão e o giz nas suas composições, tendo também 
usado madeira. 
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negação acompanhada, no segundo verso, do advérbio “apenas” que confere a ela um 

caráter de exclusão. Dessa maneira, desvendar faz com que a mentira desapareça, mas 

não tem a força suficiente para matá-la. O mesmo ocorre com a alucinação que é capaz 

de criar uma impressão falsa, uma ilusão, mas não faz a verdade desaparecer. 

 A última estrofe encerra uma pergunta retórica: “Que verdade sobrevive a 

milagres?” Para ela não se espera resposta, pois já a traz dentro de si: nenhuma verdade 

sobrevive a milagres, estes são operados pela mentira. 

 Nesse constante jogo de oposições, vai sendo construído o poema até chegar ao 

paradoxo maior: a mentira é a vida, que consideramos real e concreta, a verdade é a 

morte, que desconhecemos e, portanto, não a concebemos como real. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 O vetor dominante do universo poético aponta para o questionamento existencial 

vinculado ao comportamento e às convenções conceituais agregadas ao valor dos 

termos “verdade” e “mentira”.  

A partir de tais termos, notadamente abstratos, procura-se a sensação de 

realidade ao figurativizá-los metaforicamente através dos substantivos concretos 

“vértebra” e “ossos”. 

 Ao dizer que a verdade existe, mas não tem vértebra, há uma tentativa de buscar, 

para esse conceito, a forma que melhor representasse o juízo de valor do eu-poético: a 

ausência de vértebra caracteriza os invertebrados que pertencem ao grupo considerado 

inferior, embora existam, também, vários filos mais complexos, conhecidos como 

invertebrados superiores. Mesmo não sendo tão conhecidos como os vertebrados, eles 

aparecem na natureza em maior número e variedade. São mais antigos e, a partir deles, é 

que evoluíram os vertebrados. 

 Assimilando essas características, a verdade passa a ser considerada a origem da 

mentira, uma vez que esta, diferentemente daquela, possui vértebra, excetuando-se, 

apenas, “algumas” que seriam invertebradas, como atestam os versos da quarta estrofe: 
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    Mentiras, 

    Algumas se assemelham à verdade 

                   (sem vértebra). 

 

 Conseguintemente, a mentira seria a evolução da verdade. Teríamos, então, 

elementos comuns a elas, uma vez que elas se amalgamam de tal maneira que a 

separação dos elementos seria praticamente impossível: uma é que dá sustentação à 

outra. Ao tentar definir a existência de cada uma delas, assim se coloca o eu-poético 

quando à verdade: 

 

    Na quebra da promessa, 

         ou da arqueologia, 

         só a mentira recompõe 

         os seus ossos. 

 

 E assim a vincula à mentira: 

 

    Na quebra do engano, 

         ou da idolatria, 

         só a verdade recompõe 

         os seus ossos. 

 

 Novamente a sensação de realidade aparece no estabelecimento de duração da 

existência marcada pelos opostos morte/vida, conceitos apregoados pela nossa filosofia 

do mundo natural para tudo aquilo que é portador de uma particularidade delimitada: /A 

mentira não morre./ A verdade não desaparece./ Todavia, o fato de ela não morrer, 

afasta-a de nossa realidade, elevando-a a um patamar de perpetuidade, anseio máximo 

do ser humano. Percebemos, dessa maneira, um interessante jogo de aproximação e 

distanciamento das essencialidades, como quer Ingarden, em relação ao mundo real que 

cerca o eu-poético. Ora busca-se o sublime, aquilo que se eleva acima do humano, ora, a 

representação material do universo em que se encontra esse humano. 

 Mesmo não morrendo, no caso da mentira, ou não desaparecendo, no caso da 

verdade, esses dois conceitos têm um limite de duração, ou melhor, um limite para sua 

transformação, sem deixar de existirem. A mentira se desvenda, dá-se a conhecer, 
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revela-se, permite que se saiba que é mentira, mas nem por isso deixa de sê-lo. Antes de 

se desvendar, ela é considerada verdade. Evidentemente, ela não muda, não se altera, o 

que se altera é nosso olhar sobre ela, a avaliação que se faz sobre seu conteúdo. 

 A verdade, por sua vez, se alucina, perde o uso da razão, do entendimento, causa 

fascínio e, por isso, transforma a sua aparência pela sensação de deslumbramento que 

causa. Quanto mais encantamento ela provocar, mais ela se distancia da realidade, 

entendida como sinônimo de verdade. 

 O aspecto durativo desses conceitos é explicitado – de maneira intensificada na 

repetição do verbo “durar” – nos versos: 

 

    Dura o que dura a sua lógica 

 

na segunda estrofe, e 

 

    Dura o que dura a sua alegoria 

 

na terceira estrofe, donde se extrai o pressuposto de que a mentira tem lógica e que, ao 

se findar esta, nada mais a sustenta. Mas essa falta de sustentação não é suficiente para 

eliminar a sua existência, uma vez que ela não morre porque a verdade a recompõe 

sempre. Ela “oculta-se na comenda”, disfarçando-se, dissimulando-se por questão de 

conveniência. 

 Assim também é a verdade que é considerada, pelo eu-poético, alegórica, ou 

seja, nela há uma figuração que funciona como disfarce dos elementos da idéia 

representada. Quando a significação dessa alegoria, seja ela moral, doutrinária, ou outra 

qualquer, se finda, ela “guarda-se para a revenda”, ou seja, ela se mantém em estado de 

inércia até ser reclamada novamente, não pelo seu conteúdo, mas pela significação de 

sua alegoria. 

 Nos versos finais, a sensação de realidade se mostra na tentativa de tornar-se 

patente a noção de constituição dos humanos. Ao afirmar que “somos feitos de 

mentira”, o eu-poético revela-nos uma visão pessimista, mas, ao mesmo tempo, perene 

da condição humana: se somos feitos de mentira e a mentira não morre, através de um 

raciocínio silogístico, real, portanto verdadeiro, nós não morremos. A individualidade 

deixa de existir, mas o universal, a humanidade, nunca terá o seu fim, apenas sofrerá 

uma transformação. 
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O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 A cosmovisão do eu-poético centra-se na aproximação de opostos numa 

tentativa de se chegar a uma síntese da função de dois conceitos inerentes ao 

relacionamento humano que são a verdade e a mentira. Para isso, ele se vale, desde o 

título, explicitamente utilizando o vocábulo “antítese”, desse e de outros recursos da 

linguagem em que o contraste seja nítido.  

 A princípio, cabe-nos analisar o procedimento antitético na sua constituição: 

para que dois termos possam ser opostos, é preciso que tenham algo em comum (no 

poema, os dois termos são conceitos vistos como atitudes comportamentais: verdade e 

mentira) e, ao mesmo tempo, é necessário que sejam diferentes, sem o que a antítese 

não se realiza (no caso, eles opõem-se porque o primeiro é invertebrado e se relaciona à 

morte, e o segundo, vertebrado e representa a vida: “de que somos feitos”). 

 Contudo, a antítese serve para salientar diferenças e, numa rápida interpretação 

do poema, percebemos que a intencionalidade é ressaltar a convivência de contrários no 

interior de uma realidade complexa, constituindo uma estrutura paradoxal. O paradoxo 

maior se encontra na afirmação de que os opostos se completam e se recompõem. 

 Dessa maneira, cria-se uma circularidade que impede o desaparecimento de 

qualquer um dos opostos e permite a coexistência de ambos dentro daquilo que 

concebemos como consciência. 

 Se, como já dissemos em outro estrato, a estrutura paralelística é usada para 

construir as quatro primeiras estrofes, em pares de duas, sempre uma delas tendo como 

tema a verdade e a outra, a mentira, fato que não nos permitiria com isenção formular 

uma hipótese sobre a análise pessoal que o eu-poético faz sobre a conveniência do uso 

de uma ou outra, é nas estrofes finais, mais precisamente a última, já que a quinta é 

composta de um único verso, que esse julgamento se torna claro, revelando uma 

concepção de mundo baseada na comodidade e na vantagem de se pautar a vida 

utilizando-se de mentiras. 

 Com o verso: 

 

    A mentira opera milagres. 
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percebemos uma valorização positiva na escolha por essa forma de procedimento, já 

que “milagre” é visto como um acontecimento estupendo, inexplicável pelas leis 

naturais, daí porque caberia somente à mentira a construção de milagres, pois a verdade 

trabalha com o que tem explicação. A confirmação disso está no verso seguinte: uma 

pergunta retórica – ela já contém em si a resposta/opinião do eu-poético: 

 

    Que verdade sobrevive a milagres? 

 

 Usando, a seguir, um verbo conjugado na primeira pessoa do singular, portanto 

com um sujeito coletivo – nós –, o eu-poético se revela, ao mesmo tempo em que tece 

uma análise do comportamento humano – implicitamente, o “amamos” e o “somos” 

fazem referência ao ser humano, único ser vivo capaz de “amar” e de “ser” (no sentido 

de ter consciência de sua condição) –, assumindo a satisfação que sente (ou sentimos) 

em se saber falso, pois essa qualidade é que o aproxima da realidade e o faz se sentir 

vivo. Por extensão, a realidade que nos cerca também é fraudulenta, é enganadora, de 

real ela só tem a aparência; na sua essência, é ilusão. 

 Com os versos finais: 

 

    A verdade é a morte. 

                    Por isso a adiamos. 

 

o termo “morte” deve ser entendido como um fim, não necessariamente um fim do 

corpo físico, mas um afastamento dessa realidade irreal – para completarmos o oxímoro 

construído no poema – um alheamento do meio que escolhemos para viver, ou seja, da 

sociedade que nos cobra um comportamento adequado aos padrões que ela mesma 

estabelece. Por isso “adiamos” essa verdade. Observemos, porém, que só a 

postergamos; mais cedo ou mais tarde, ela surgirá. 

 

Conclusão 

 

 Como já dissemos, o poema se estrutura, tanto formalmente como 

tematicamente, sobre um evidente paradoxo: a verdade está no âmago da mentira, assim 

como esta também constitui aquela.  
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 Para se estabelecer a distinção primeira entre elas, o eu-poético se vale de uma 

nomenclatura usada na classificação dos seres vivos: vertebrados e invertebrados, mas 

não usa explicitamente tais termos, afirma que “a verdade não tem vértebra” e que 

apenas “algumas mentiras se assemelham à verdade, sem vértebras”. Ora, o que não tem 

vértebra é invertebrado e, embora o termo vértebra esteja sendo usado de maneira 

metafórica, significando sustentação, essa figura de linguagem nos permite o acréscimo 

de um significado segundo, quando entre o sentido de base e o acrescentado há uma 

relação de semelhança, de intersecção, isto é, quando eles apresentam traços semânticos 

comuns. Portanto, a fim de entendermos esse significado segundo de “verdade”, 

devemos considerar alguns traços do grupo dos invertebrados. 

 Os invertebrados dominam o mundo. Enquanto os vertebrados têm cerca de 40 

mil espécies catalogadas, estimativas recentes calculam o número total de inverterados 

como algo em torno de 10 milhões ou mais, segundo o site SOS Mata Atlântica. Uma 

possível razão para a grande diversidade desse filo é a antigüidade desses pequenos 

animais, o que deu a eles mais tempo para explorar o ambiente. Os primeiros 

invertebrados apareceram ainda nos tempos pré-cambrianos, pelo menos 600 milhões de 

anos atrás. 

 Há uma concepção errônea de que são os vertebrados os principais agentes de 

influência no mundo natural, rasgando a vegetação, criando trilhas na floresta e 

consumindo boa parte da energia. Isso se tornou verdade nos últimos séculos no caso de 

nossa própria espécie que agora se apropria, de uma forma ou de outra, de 40% da 

energia solar capturada  por plantas.136 Mas, na maioria dos casos, são os invertebrados 

os responsáveis pela ação natural. As formigas, bactérias, fungos e cupins processam a 

vegetação morta e retornam seus nutrientes às plantas para manter a floresta viva. 

 “A verdade é que nós precisamos dos invertebrados, mas eles não precisam de 

nós. Se os seres humanos desaparecessem amanhã, a Terra contiuaria sem maiores 

mudanças. (...) Mas se os invertebrados sumissem, é pouco provável que a espécie 

humana duraria mais do que alguns meses.”137 

 Essas breves colocações são suficientes para que transfiramos para a “verdade” 

alguns traços semânticos do termo “invertebrado”. O primeiro deles seria quanto à 

dominação: assim como os invertebrados, a verdade dominaria o mundo, embora se 

                                                
136 Dados colhidos no site SOS Mata Atlântica, mantido pela Fundação SOS Mata Atlântica. 
137 Idem, Ibidem. Texto de Edward O. Wilson “The little things that rule the world/’, traduzido pela 
Fundação SOS Mata Atlântica. 
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pense o contrário nesse cenário capitalista em que a mentira passa a ser uma estratégia 

para se chegar ao poder. Uma das explicações possíveis é o fato de, talvez, a verdade ser 

mais antiga já que estaria presente, no contexto religioso, desde a criação do paraíso, 

portanto, ligada ao bem. A mentira, por sua vez, surge nesse espaço edênico, 

metaforizada na serpente que dela se utiliza, representando, assim, o mal.  

 Um outro acréscimo de significado diz respeito à sua influência no mundo 

natural. É ela a responsável por processar a morte: 

 

     A verdade é a morte. 

 

mas, ao mesmo tempo, através dessa morte é que se possiblita a manutenção da vida, ou 

seja, a verdade é capaz de “desnudar a realidade”, não operando milagres, fazendo com 

que o ser humano enxergue de maneira objetiva e analise racionalmente as 

circusntâncias que o cercam, levando-o a “deixar morrer” as ilusões. Através dessa 

pseudomorte é que se garante a perpetuidade da vida. Se assim não fosse, o homem se 

deixaria viver fora de uma realidade, comprometendo a vida sobre a Terra, pois passaria 

a desprezar  a matéria que compõe seu corpo e o mundo concreto. 

 O eu-poético tem consciência da superioridade da verdade sobre a mentira e da 

necessidade de aquela se sobrepor a esta. Ao dizer que “adiamos a verdade”, a 

utilização desse verbo estabelece o pressuposto de que sabemos que ela está a esperar e, 

inexoravelmente, aparecerá. Não há como dela fugirmos. 

 Uma palavra, no poema, sozinha, isolada numa estrofe, esclarece essa consciência 

do eu-lírico de que falamos: 

 

     Inutilmente. 

 

 Tal verso compõe a quinta estrofe do poema e está colocado estrategicamente 

após os versos em que se faz esta afirmação: 

 

     só a verdade recompõe 

     os seus ossos. 

 

 O possessivo, aqui, reporta-nos à mentira. O advérbio isolado, permite-nos 

interpretar que, por mais que a mentira tenha os seus ossos recompostos, ela já estará 
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fadada a deixar de ser ela mesma. É evidente que existem outros tipos de mentira, já que 

há, na estrofe de que foram retirados os versos acima, a utilização do pronome 

indefinido “algumas” (/Algumas se assemelham à verdade/), abrindo a possibilidade 

para a existência de outras “vertebradas” e, portanto, maiores e auto-sustentáveis, mas  

não é dessas de que fala o poema. Este se atém a construir, como foi dito, um paradoxo, 

mostrando a interdependência entre os conceitos, de maneira genérica. 

 Numa tentativa de buscarmos uma síntese da intencionalidade do eu-poético, 

poderíamos dizer que o poema trata de um assunto bastante caro ao ser humano: a sua 

incapacidade de reconhecer a verdade absoluta. 
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O peixe 

 

    Não suporto 

    olhar por muito tempo 

    no aquário o peixe sonâmbulo 

    e solitário. 

    Assemelha-se a um homem 

    a contemplar por dentro a sua pele 

    de vidro: detento a desfazer-se no imaginário 

    da grade e a mover-se imóvel 

          na água do alimento. 

 

    Cintilante para os outros, 

    nada entre espectros e fugas adiadas. 

    Essencialmente inútil, nada. 

    Nada. 

 

    Escreveu Orso: 

    “O homem é um infinito fechado.” 

    Imagino Aldo Tarrento 

    espatifando o aquário com o machado. 

         “Maldito ornamento.” 

 

O estrato fônico 

 

 A tessitura sonora do poema, quanto à utilização das consoantes, privilegia as 

linguodentais /t/ e /d/, as quais aparecem por quarenta vezes – 22 ocorrências de /t/ e 18 

ocorrências de /d/ – formando sugestivas aliterações como nos versos: 

 

de vidro: detento a desfazer-se no imaginário 

da grade (...) 

ou 
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nada entre espectros e fugas adiadas. 

 

 Esse uso reiterado das referidas consoantes sugere, dentro do contexto do 

poema, os obstáculos encontrados pelo peixe dentro do aquário, incluindo-se, aqui, 

também, a resistência que o pequeno animal encontra toda vez que chega perto do vidro 

e que, para aqueles que estão do lado de fora do recipiente, pode parecer um leve toque, 

talvez por não perceberem os limites de seu espaço, em virtude da transparência do 

vidro. 

 Tais obstáculos só são percebidos por que há movimento dentro do aquário; a 

dinamicidade se faz presente dentro do ambiente no qual o peixe está inserido, mas esse 

movimento não é rápido e sim lento e cadenciado, podendo ser percebido em seu 

aspecto durativo. Para reproduzir o plano do conteúdo no plano sonoro, de maneira a 

mostrar as atitudes repetidas do peixe, executadas numa cadência que lembra a 

monotonia e o desânimo, são utilizados os fonemas nasais /m/ e /n/: 

    Assemelha-se a um homem 

ou 

    Essencialmente inútil, nada. 

    Nada. 

 

 Mas a cadência rítmica desse movimento não é exclusiva do ambiente interno do 

aquário: os três últimos versos do poema abusam dessa sonoridade e neles encontramos 

a reprodução de uma ação externa praticada por um ser humano determinado – o eu-

poético de Aldo Tarrento. A intencionalidade seria, como se verá nos outros estratos, 

atestar a semelhança existente entre uma situação visível e concreta como um peixe 

dentro de um aquário e uma outra invisível, mas perceptível, que se refere à 

essencialidade do ser humano posta em choque com o invólucro que seria a aparência: 

 

    Imagino Aldo Tarrento 

    espatifando o aquário com o machado. 

         “Maldito ornamento.” 

 

 Um verso, em especial, chama-nos a atenção pela perfeita associação entre a 

tessitura sonora e a imagem que dele surge: é o penúltimo verso do poema em que nos é 

sugerida a representação do aquário sendo quebrado: 
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    espatifando o aquário com o machado. 

 

 O verbo “espatifar” usado no gerúndio insinua uma duração do ato, associado à 

explosão da bilabial /p/, seguido do timbre fechado da vogal média, conseguido através 

da nasalização do /n/, e da ditongação “...do o a...” (dua), que nos remete ao som da 

água ao principiar o jorro, o qual vai se intensificar na abertura da mesma vogal média, 

agora acentuada, em “...quá”, acompanhada da explosiva /k/. Agora, é inevitável: a água 

vence o obstáculo a ela imposto e dele escapa com toda a sua força. 

 Curiosamente, esse verbo espatifar, segundo o Dicionário Houaiss, tem um 

étimo obscuro, mas há a hipótese de que signifique “abrir, rasgar as entranhas” ou 

“abrir violentamente uma porta por arrombamento”. A violência contida na 

significação de tal verbo está, portanto, muito bem representada pelo conteúdo sonoro 

do verso. 

 Quanto à utilização das vogais, merece destaque a média “a”, com 50 

ocorrências, seguida da posterior “o”, com 49 ocorrências e a anterior “e”, aparecendo 

por 45 vezes no poema. Tal estatística nos mostra um equilíbrio na utilização desse 

recurso sonoro.  

Observando-se, porém, a disposição isolada de cada uma delas, encontra-se, no 

aspecto visual, uma sugestiva imagem, formada pela vogal média “a” que completa o 

plano do conteúdo ao nos mostrar o peixe “sonâmbulo e solitário”. Essa imagem se 

forma na primeira estrofe e tem uma concavidade que se assemelharia a um recipiente 

com formas arredondadas, visto somente em sua metade esquerda: 

 

    Não suporto 

    olhar por muito tempo 

    no aquário o peixe sonâmbulo 

    e solitário. 

    Assemelha-se a um homem 

    a contemplar por dentro a sua pele 

    de vidro: detento a desfazer-se no imaginário 

    da grade e a mover-se imóvel 

          na água do alimento. 
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 A figura formada pelas linhas retas, horizontais e verticais, faz as vezes de 

suporte desse recipiente que nos remete a um aquário redondo. Notemos, ainda, que o 

“a” que se isola dos demais é o único em todo o poema a receber acento circunflexo. 

Algo, portanto, o diferencia de seus semelhantes, ou, melhor dizendo, a semelhança 

existe somente na origem e não na aparência ou aplicação. O objeto dessa semelhança 

será estudado em outro estrato. 

 Retornando ao aspecto durativo com a intencionalidade de prolongamento das 

ações que, como dissemos, vem marcada pela escolha dos fonemas /m/ e /n/, podemos 

constatar que a estrutura rítmica do poema, analisada na sua totalidade, embora nem 

sempre se valendo dessas consoantes, mas também da estrutura sintática das frases que 

o compõem, se apóia em uma pontuação escassa em pontos-finais. São apenas seis em 

todo o poema, sendo que dois deles se referem a citações marcadas inclusive entre 

aspas, restando-nos, portanto, apenas quatro ocorrências em 16 versos restantes. 

 A ausência dessas pausas maiores nos obriga a uma leitura prolongada, sem 

interrupções, forçando-nos a buscar fôlego para a realização dessa tarefa de leitura. Esse 

fato nos leva a aproximar o poema de um texto em prosa, sem que, com isso, ele perca a 

poesia que dele emana.  

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

 Partindo dessa última referência no estrato fônico, esboçamos a estrutura 

sintática do poema: a primeira estrofe, composta por dez versos – a mais longa das três 

que compõem o poema – é organizada em apenas dois períodos, o segundo deles com 

duas orações adjetivas reduzidas de infinitivo, coordenadas entre si. As outras duas 

estrofes, com quatro e cinco versos, respectivamente, já não trazem a mesma extensão 

sintática nos períodos, mas sua pontuação é sugestiva, principalmente o verso composto 

de uma única palavra: 

 

Nada. 
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 Tal vocábulo já aparece no verso anterior e, como o assunto tratado, pelo menos 

num primeiro plano de interpretação, é sobre a permanência de um peixe no aquário, 

estamos diante do verbo “nadar”, conjugado na terceira pessoa do singular do presente 

do indicativo: 

 

    Essencialmente inútil, nada. 

 

 A utilização do advérbio “essencialmente” a dar uma circunstância ao adjetivo 

“inútil” acaba por conferir a esse termo um caráter de inerência com relação à ação 

praticada pelo peixe: o traço fundamental e mais importante é a inutilidade do nadar, a 

essência está na inutilidade. 

 Levando-se em conta essa falta de utilidade, de serventia, desse ato, o verso 

seguinte, composto do mesmo termo, isolado, incita-nos a buscar nele um significado na 

homonímia: ao verbo “nada” pode-se acrescentar um significado segundo proveniente 

do pronome indefinido “nada” que estaria contaminado pela carga negativa do termo 

“inútil”. 

 Os dois significados, agora, se cruzam para que deles possamos extrair a 

“essencialidade” da palavra: o peixe nada, inutilmente. Esse comportamento não 

acarreta frutos, resultados, ou seja, é a não-existência, o vazio, a “coisa nenhuma”, o 

valor exato desse pronome. Para a filosofia, o nada é o fundamento da condição 

humana, revelado como angústia diante da morte. 

 Esse “nadar” entre “fugas adiadas” leva-nos a considerar a personificação sendo 

usada como recurso estilístico, uma vez que só se pode adiar algo se houver uma 

reflexão sobre o ato, e peixe não é dotado de inteligência e raciocínio capazes de lhe 

fazer “adiar” a fuga. 

 Esse mesmo recurso é notado em “peixe sonâmbulo”, pois o sonambulismo é um 

fenômeno que ocorre com pessoas, mesmo que, por extensão de sentido, refira-se à 

maneira de ser daquele que parece agir mecanicamente, sem consciência do que faz e 

das razões por que faz. Comprova-se essa tentativa de empréstimo de atribuições 

humanas através da comparação explícita no verso seguinte: 

 

    Assemelha-se a um homem 
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 Porém, através de uma catacrese – pele de vidro – essa semelhança se rompe: 

essa camada que envolve o corpo dos vertebrados deixa de ser algo natural e original de 

constituição, macia e flexível, e se transforma numa substância rígida, amorfa, 

inorgânica e quebradiça. Não fosse pela utilização de um pronome possessivo, poder-se-

ia afirmar, com toda a isenção, que tal “pele de vidro” seria uma característica 

marcadamente individual daquele peixe solitário, relacionada ao vidro do aquário. 

Entretanto, o possessivo “sua” pode tanto estar se referindo ao sujeito de “assemelha-

se” – o peixe – quanto ao objeto indireto desse mesmo verbo – o homem – uma vez que 

a esse substantivo segue-se a oração adjetiva já mencionada: 

 

    a contemplar por dentro a sua pele 

    de vidro: (...) 

 

 Desenvolvendo essa oração, teríamos: “assemelha-se a um homem, o qual 

contempla, por dentro, (pontuação nossa) a sua (dele, do homem) pele de vidro.” 

Amalgamam-se, dessa maneira, confundindo-se, os dois elementos: peixe e homem. 

 Ainda nessa primeira estrofe, um oxímoro – mover-se imóvel – procura mostrar 

a permanência de contrários dentro dessa realidade complexa. Esse caráter antitético 

reforça a carga semântica negativa do vocábulo “nada” e antecipa uma outra construção 

paradoxal da última estrofe: 

 

    “O homem é um infinito fechado.” 

 

 Ora, infinito é aquilo que não apresenta limite, portanto, não poderia ser 

fechado, já que esse vocábulo pressupõe o estabelecimento da finitude. Novamente, 

apresenta-se a complexidade de definição de uma situação que corresponderia ao 

relacionamento humano, toda vez que o homem tenta aproximar, ou interpretar, os 

contrários “dentro/fora” que corresponderiam à “essência X aparência”. 

 Resta-nos, apenas, observar que essa tentativa de definição do ser humano não é 

do eu-poético: ele se vale de uma citação de outrem, Orso Cremonesi, uma outra 

máscara de Mafra Carbonieri. 
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O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 A essencialidade do poema reside na tentativa de se estabelecer uma relação de 

analogia entre um peixe no aquário e o autoquestionamento entre aparência e essência 

do ser humano. Com a expressão “pele de vidro” mostra-se toda a fragilidade do 

invólucro, da casca, que é aquilo que os outros observam. Ao mesmo tempo, pelo fato 

de o material de que é constituído ser transparente, pode-se levantar a hipótese de que, 

para o eu-poético, o interno se deixa conhecer, não havendo, dessa maneira, essa 

oposição, já que a essência seria revelada na aparência. Se assim for, a fragilidade e a 

transparência são características inerentes ao ser humano. 

 Ocorre, porém, que no verso em que explicitamente se constrói a relação de 

comparação, antepõe-se ao substantivo “homem” o artigo indefinido: 

 

    Assemelha-se a um homem 

 

 Não se trata, aqui, de uma generalização; ele não significa a espécie humana 

como seria de se esperar caso o artigo fosse o definido – Assemelha-se ao homem –, 

mas “qualquer pessoa”, “alguém”. Portanto, a sua significação restringe a abrangência 

do termo: frágil e transparente são qualidades de alguns homens. Sintaticamente, temos 

a confirmação através do uso de uma adjetiva restritiva reduzida de infinitivo: 

 

    Assemelha-se a um homem 

    a contemplar por dentro a sua pele 

    de vidro (...) 

 

 Desenvolvendo-a, teremos: /Assemelha-se a um homem/ que (o qual) contempla 

por dentro a sua pele/ de vidro (...)/. 

 Paradoxalmente, ele está preso dentro dessa diafaneidade, ou seja, ele não 

consegue enxergar as grades que o prendem, uma vez que elas não são grades. No caso 

dos peixes, o aquário lhes dá a falsa impressão de ausência de limites, o qual só é 

percebido através do tato; quanto ao homem, essa opressão seria imposta pelo meio de 

que faz parte. Se há cerceamento, se falta liberdade para ações mais ousadas, não se 
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pode “dar-se a conhecer” inteiramente, descartando-se, por conseguinte, a hipótese de 

que entre essência e aparência não haja pontos divergentes. A comprovação da 

existência do cárcere vem através do substantivo “detento” no verso: 

 

    (...) 

    de vidro: detento a desfazer-se no imaginário 

    da grade (...) 

 

 A essa característica de transparência estaria, então, associada à necessidade que 

os “outros” têm de enxergar aquilo que lhes agrada e que julgam ser verdadeiro, ou seja, 

é uma falsa transparência a fim de oferecer aos olhos alheios a luminosidade, o brilho 

faiscante que todos buscam no semelhante: 

 

    Cintilante para os outros, 

 

 A sensação de realidade que nos encanta é dada através desses elementos 

textuais peixe, aquário, água e, através dessas objetividades apresentadas, é que se 

constrói a consciência de que a aparência é apenas um ornamento que se exibe e, 

embora se saiba da inutilidade desta, adia-se, quase sempre, a fuga que nada mais seria 

do que a submissão à essencialidade inútil. 

 Dentro do poema, há duas citações. A primeira delas contém, como dissemos em 

outro estrato, um oxímoro que poderia muito bem fazer as vezes de epígrafe, mas que é 

colocada na última estrofe e atribuída a Orso Cremonesi. Ao tentar definir o homem 

como um “infinito fechado”, o que se pretende é traduzir o caráter ilimitado das 

potencialidades deste em oposição ao cerceamento que lhe é imposto pela necessidade 

de apresentação de uma aparência. O limite seria estabelecido pelo externo que o prende 

e o anula, tornando essa potencialidade inútil. 

 A segunda citação vem ao encontro da primeira e é atribuída a Aldo Tarrento: 

 

    “Maldito ornamento.” 

 

 Ela demonstra, por sua vez, a consciência dessa personagem, que serve de 

referência ao eu-poético, do poder maligno exercido pelo invólucro, o qual pode ser 

rompido com o “machado” já que, num nível concreto, esse revestimento é representado 
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pelo aquário. Chama-nos a atenção, todavia, a excessiva rudeza dessa ferramenta para 

romper um objeto frágil como é um aquário, procedimento este que nos leva a acreditar 

que, apesar da fragilidade, é necessário o emprego de uma força considerável, 

acompanhada de um instrumento adequado, para que se deite por terra aquilo que nos 

oprime. O emprego da força para quebrar aquilo que é frágil constitui-se, novamente, 

num percurso antitético que aflora a todo instante no poema como o vai-e-vem do peixe 

que se aproxima e se afasta do vidro. 

 Esse movimento inútil que, dentro do jogo de oposições, é descrito como 

“mover-se imóvel”, é executado “entre espectros”, ou seja, entre algo incorpóreo, mas 

com aparência de corpo, sem a sua essência. Eles poderiam querer simbolizar aquelas 

pessoas que, inconscientemente, deixaram que aquela se sobrepusesse a esta, 

sufocando-a e anulando-a. No meio em que o peixe se encontra, existem apenas 

fantasmas, daí a sua solidão: 

 

    (...) 

    no aquário o peixe sonâmbulo 

    e solitário. 

 

 Ele, diferentemente dos outros, “adia” a fuga, o que nos faz pressupor o 

conhecimento de sua situação e a não-alienação. Mas, de pouco adianta a compreensão 

desses aspectos de sua realidade, pois, ao adiar a fuga, ele revela a sua resignação que, 

talvez, seja motivada pela admiração demonstrada pelos outros de sua aparência 

brilhante e sedutora. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 Fica evidente, logo numa primeira leitura do poema, que este traz um tom 

pessimista com relação ao relacionamento humano. A visão de mundo do eu-poético 

apóia-se na existência da hipocrisia a permear a conduta humana, em virtude de a 

aparência, muitas vezes, dissimular a essência. Dizemos que isso ocorre “muitas vezes” 
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e não “todas as vezes” porque a opinião desse eu-poético fica explícita, quanto a esse 

tipo de comportamento em que as pessoas valorizam mais o externo, já no primeiro 

verso: 

 

    Não suporto 

 

 E a pergunta imediata seria: o que ele não suporta? A resposta não é somente a 

seqüência desse período que serão os três versos seguintes: 

 

    olhar por muito tempo 

    no aquário o peixe sonâmbulo 

    e solitário. 

 

 Atentemos para o fato de que o verbo “olhar” não aparece no mesmo verso de 

“suportar”, com o qual formaria uma locução verbal, fato que nos revela que a 

expressão “não suporto” abarca muito mais significados do que somente o ato de 

“olhar”. O que ele não suporta é a existência de pessoas que se assemelham a um peixe 

no aquário: pessoas presas, imóveis na sua condição de objetos de admiração. 

 Essa admiração, por sua vez, resulta da perfeição e da beleza com que tais 

pessoas realizam o que delas é esperado pela sociedade da qual fazem parte, acatando 

regras e se subordinando a convenções, mesmo quando essas são inúteis. Embora 

possam vir a ter consciência de sua condição, nada fazem, pois a “água” em que se 

encontram é que lhes dá o alimento: 

 

    (...) 

    da grade e a mover-se imóvel 

                     na água do alimento. 

 

 Esse alimento tem duplo significado: por um lado, pode querer se referir ao 

alimento, sustento do corpo, usado aqui no seu sentido literal, aquilo que concorre para 

sua subsistência, já que a aceitação por parte dos outros da imagem que construímos é 

condição para nossa inserção dentro do grupo. Metonimicamente, alimento 

representaria o trabalho. Por outro lado, metaforicamente, portanto num sentido 

figurado, referir-se-ia a tudo o que concorre para desenvolver as faculdades intelectuais 
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e morais, tornando-o cada vez mais consciente dessa manobra oculta ou suspeita que 

visa à falsificação da realidade, mas que alimenta a sua vaidade, o seu ego por parecer 

“cintilante para os outros”. 

 Essa postura do eu-poético que condena o “sonambulismo” desses “peixes” 

encontra ecos em outros personagens e deles se vale como argumento de autoridade 

para provar que não é o único a perceber a angústia daqueles que se submetem à 

ditadura do convencionalismo e dele não conseguem escapar. Um desses personagens, 

porém, – Aldo Tarrento – vai além do que Orso escreve e do que o eu-poético não 

suporta: ele age, “espatifando o aquário com o machado”.  Mas tal atitude não é real, 

ela é imaginada, donde se percebe que a relação entre esse personagem e o eu-poético 

permite até que este lhe preveja as ações. 

 Orso seria o intelectual, capaz de definições filosóficas. Aldo é o prático. O eu-

poético o que observa e analisa. 

 A vaidade por se saber observado e admirado é atestada no verso: 

 

    a contemplar por dentro a sua pele 

 

em que o verbo utilizado – contemplar – traz um acréscimo de valor ao “observar 

atentamente”: há um certo encantamento e admiração, ou seja, ele contempla a sua 

própria pele, orgulhando-se  de ser “cintilante para os outros”. 

 Finalmente, ao apontar esse tipo de comportamento humano, próprio das 

sociedades modernas, mas não inexistente nas sociedades primitivas, já que a 

dissimulação nelas estava presente, e dele discordar, o eu-poético coloca-se à margem 

dessa sociedade por não aceitar perder a sua personalidade ou, ao menos, deixá-la 

moldar-se ao ambiente de que faz parte. 

 

 

 

Conclusão 

 

 

 O título do poema, bastante simples – O peixe –, traz consigo toda uma 

simbologia dessa imagem: em inúmeras tradições religiosas o peixe é o possuidor da 
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função de revelação. A soberania e a santidade são distribuídas pelos gênios marinhos 

em forma de peixes, serpentes ou dragões. Na Alquimia, possuía a qualidade simbólica 

de orientador e de revelador de um processo, de um caminho a ser seguido pelo adepto. 

No Cristianismo, o símbolo do peixe foi amplamente utilizado: o ideograma de Cristo é 

"ICHTUS" (peixe em grego) = "Iesus Christós Theou Uios Soter" = "Jesus Cristo, filho 

de Deus, Salvador"; cristão são os pequenos peixes (pisciuli); Cristo é um salvador e um 

pescador; a pia batismal é chamada de piscina, que é um tanque de peixes; o peixe é um 

sinal secreto de reconhecimento e é o alimento do corpo e do espírito, como o pão.  

O peixe, geralmente, está associado à fecundidade que provém do amor. Matéria e 

espírito, sagrado e impuro. Assim como Tritão, o peixe é considerado uma potência 

fálica: é representado pelo losango, que é a união entre as potências masculinas e 

femininas, a vulva e o falo. Tritão representa a idéia mais arcaica da energia cósmica 

que é tanto masculina e feminina, positiva e negativa, e que está presente em todos os 

humanos. Para Hesíodo, Tritão é o Deus da força-ampla. 

“Na sua natureza de peixe, o filho de Posídon e Anfitrite é um ser do elemento 

aquoso e um símbolo das águas e, como tal, está associado ao nascimento, à origem 

primordial de todas as coisas e à sua renovação cíclica. Tritão relembra a natureza 

ancestral do homem como um ser da água, um ser que tem a sua origem mais arcaica 

no Self, (para Jung, o Self é o fator de orientação mínima, o centro regulador) no 

inconsciente coletivo, na fonte primordial de toda a existência. O homem é um filho do 

mar, do inconsciente cósmico que caminha evolutivamente em busca da realização de 

sua humanidade.”138 

Diante disso, já através do título, encontra-se a estreita relação que se pretende 

estabelecer entre o animal e a simbologia que dele emana no que se refere à origem da 

vida e, conseqüentemente, ao ser humano. 

Ao peixe associa-se, também, a simbologia da água: para Tales de Mileto, “a água é 

a origem de todas as coisas e para onde tudo retorna, fonte do movimento e da vida no 

universo. Para esse filósofo, a água é um elemento divino e Deus é aquela inteligência 

que tudo faz da água.”139 

Ela é a fonte original da criatividade e o símbolo universal da fertilidade e da 

fecundidade. Os alquimistas diziam que uma coisa não pode ser transformada sem antes 

ter sido reduzida a sua “Prima Matéria”, a água. 

                                                
138 CAVALCANTI, Raissa. Mitos da Água, São Paulo, Editora Cultrix, 1997, pág.68. 
139 IDEM. Ibidem, pág.12. 
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Portanto, o ato de “espatifar o aquário”, libertando o peixe da “água do alimento” 

em que se encontra, propiciaria uma transformação que seria a passagem da detenção 

para a liberdade: a mesma água na qual ele foi gerado ou que, pelo menos, serviu-lhe de 

sustentação para a vida, permitirá, agora, que dela ele se liberte, pois, ao se quebrar o 

vidro do aquário, é a sua pressão que fará com que o peixe seja expelido para fora. 

O eu-poético, ao dizer que não suporta ver, por muito tempo, o peixe “preso” no 

aquário, revela a sua concepção de vida, na qual tudo e todos devem ser livres, tanto no 

aspecto físico, concreto, que seria representado por barreiras visíveis, como no aspecto 

espiritual, intelectual ou comportamental, entendido, aqui, como as pressões exercidas 

pelo meio do qual fazemos parte ou, simplesmente, as regras desse mesmo meio, as 

quais aceitamos com medo, talvez, de ficarmos à margem dele. 

Ora, se o peixe é a revelação e a água é a criação, esses dois elementos associados, 

limitados por uma barreira transparente – o vidro –, trazem para o eu-poético o 

questionamento existencial em que se revela a diferença de comportamento entre os 

homens e sua resignação em se saber impotente para alterar qualquer situação – /detento 

a desfazer-se no imaginário/da grade e a mover-se imóvel/na água do alimento./ –, mas 

que, impulsionado pelo caráter criador, pelo reservatório de todas as potencialidades de 

existência – a água – pode alterar essas condições. 

Curiosamente, na cultura judaica e cristã, a água é a “semente, o ‘mem’ (M), que 

simboliza a água sensível da qual tudo se origina. O “M” é a mais sagrada de todas as 

letras, é masculina e feminina ao mesmo tempo e foi criada para simbolizar a Água 

original, o Grande Oceano e suas ondas”140 . E, como mencionado no estrato fônico, 

essa letra aparece com grande destaque no poema: são 21 ocorrências, ao lado de 26 

ocorrências da “similar” “N”. 

Como uma observação final, podemos perceber que o eu-poético faz questão de usar 

argumentos de autoridade, baseados na transcrição da fala de dois “personagens” – Orso 

Cremonesi e Aldo Tarrento – como maneira de comprovar o seu ponto de vista. É como 

se ele precisasse da sustentação deles para certificar-se de sua opinião. Não seria, 

porém, uma certificação com vistas a convencer o interlocutor, mas sim um 

autoconvencimento, como se esses dois o tivessem doutrinado para que olhasse dessa 

maneira o mundo que o cerca. 

 

                                                
140 IDEM. Ibidem, pág. 15. 
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Ponto Crítico 

   I 

 

 Fio  

 descoberto. Hoje 

 o sentido e a palavra 

 ocupam mesas separadas. 

 Lavram a mesma página árida 

 a céu aberto. 

 

 Rio 

 condutor do gosto 

 e seus dejetos. 

                   Nenhuma esperança 

                    no sol posto 

                    (calafrio). 

 

 Cio 

 degradado. 

 O sentido atrás e a palavra adiante 

 (ou talvez o contrário). 

 Não escreverei jamais 

                       no mostruário 

                      ou no engradado 

 o verso 

                           bio 

                           degradante. 

  

  II 

 

 Tormento. 

 Hoje o amor, não o sexo, 

        dispensa juramento. 



 

 

283 

 

  III 

 

 Creia. 

 Não estou surdo 

                  ao desencanto da sereia. 

  

 

 

O estrato fônico 

 

 

O poema, dividido em três partes, apresenta uma estrutura fônica distinta para 

cada uma delas.  Na primeira, dividida em três estrofes, o primeiro verso de cada estrofe 

tem a sonoridade sustentada pelo ditongo “io” presente nos monossílabos “fio”, “rio” e 

“cio”. Esse encontro vocálico também é encontrado no prefixo “bio” que forma o 

penúltimo verso da última estrofe dessa parte. A presença do agudo “i” acompanhado da 

posterior “o” sugere a duração do som que se amalgama ao significado, prolongando 

cada um desses termos. Tanto o “fio”, como o “rio” e também o “cio” são captados no 

seu aspecto de prolongamento, de extensão física, no caso dos dois primeiros, e 

durabilidade no último.  

Se há um ponto em concordância entre essas três estrofes da primeira parte, no 

que se refere ao recurso sonoro das vogais, há, porém, algo que as diferencia: trata-se da 

utilização da vogal média “a” que aparece, na primeira e terceira estrofes, com um 

número de ocorrências muito próximo (19 e 20, respectivamente) e, na segunda, limita-

se a apenas cinco.  O inverso ocorre com a utilização da posterior “o” que tem a maior 

utilização na última estrofe, aparecendo com  freqüência na segunda estrofe e deixando 

a primeira com apenas oito ocorrências. 

Um verso em especial, nessa primeira estrofe, chama-nos a atenção na utilização 

de tal vogal, a qual se repete por oito vezes: 

 

   Lavram a mesma página árida 
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 Nas quatro primeiras ocorrências, ao serem associadas à consoante nasal /m/ 

percebe-se a sugestão do movimento repetitivo, próprio do ato de lavrar, remexer a 

terra. Seguidas, porém, das explosivas /p/ e /d/, inseridas nas duas palavras 

proparoxítonas que, combinadas, criam uma rima toante (á – i – a), esse ato encontra 

resistência na aridez do terreno. Ao mesmo tempo, essa construção fônica, associada ao 

termo que compõe o primeiro verso – Fio – e ao adjetivo que o qualifica, no segundo 

verso – descoberto –, assemelha-se a pequenas explosões típicas de fios desencapados. 

 O mesmo recurso de utilização da vogal média “a” é notado no terceiro verso da 

terceira estrofe: 

 

    O sentido atrás e a palavra adiante 

 

 Dessa vez, porém, encontramos uma uniformidade rítmica nas oito ocorrências, 

confirmada pela presença das linguodentais /t/ e /d/ e da bilabial /p/. O reforço desse 

ritmo dá-se no verso seguinte em que essa oclusiva surda aparece por duas vezes: 

 

    (ou talvez o contrário). 

 

 A associação entre o plano sonoro e o plano da significação, nesses versos, dar-

se-ia na intencionalidade de se transmitir a monotonia da cena descrita em que, através 

de uma figurativização, estabelece-se um aspecto espacial para algo abstrato: o 

“sentido” acaba por materializar-se para poder ocupar um espaço físico atrás (ou na 

frente) da palavra. 

 Se, como visto, a primeira e a terceira estrofes estão repletas de ocorrências da 

vogal média “a” que lhes confere uma claridade significativa “a céu aberto”, a segunda 

destaca-se, conforme mencionado, pela presença da posterior “o”. São doze ocorrências 

em seis versos extremamente curtos que variam de uma a cinco sílabas métricas. Dois 

desses versos, em especial, o segundo e o quinto, revelam-nos um conteúdo que 

ultrapassa o significado das palavras: 

 

    condutor do gosto 

 

e 
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    no sol posto 

 

 À clareza que transparece da utilização da vogal média, opõe-se a escuridão que 

se encontra no “sol posto”, na palavra “dejetos” e na oclusão parentética do termo 

“calafrio”: é como se o gosto, ou seja, a nossa opinião ou apreciação crítica sobre algo, 

totalmente baseada em critérios subjetivos, estivesse vinculada à ausência de luz, 

estivesse fadada a ser conduzida sempre para uma resignação, uma vez que a ausência 

de esperança (/Nenhuma esperança/) é a aceitação da impossibilidade de realização de 

um desejo.    

 A terceira estrofe apresenta-se como uma síntese das duas primeiras, uma vez 

que, além de apresentar esse caráter “luminoso”, também o opõe à falta de luz. É um 

jogo de claro/escuro, o qual será mais bem estudado em outro estrato: 

 

 Cio 

 degradado. 

 O sentido atrás e a palavra adiante 

 (ou talvez o contrário). 

 Não escreverei jamais 

                       no mostruário 

                      ou no engradado 

 o verso 

                           bio 

                           degradan 

 

 Nessa estrofe, aparecem três pares de rimas – degradado/engradado; 

adiante/degradante; contrário/mostruário – porém com um esquema irregular de 

disposição.  

 A segunda e a terceira partes do poema são compostas, cada uma delas, por três 

versos, com o esquema de rimas aba. Chama-nos a atenção a utilização da vogal 

posterior “o” na terceira parte: são nove ocorrências, seis delas num único verso 

composto de seis palavras: 

 

    Hoje o amor, não o sexo, 
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 Tal procedimento confirma a interpretação do caráter “escuro”, uma vez que o 

primeiro verso dessa estrofe/parte é a palavra “tormento”. 

 Resta-nos, ainda, um olhar sobre o título do poema – Ponto Crítico – que 

encerra três vogais posteriores e duas anteriores. A seqüência de dois “is” na palavra 

proparoxítona, um deles tônico e extremamente agudo, além de alongar o som, 

assemelha-se a um grito que corta o ar e se perde nele, como um lamento. 

 Além do aspecto fônico do poema, contribui para a percepção do conteúdo a 

disposição gráfica dos versos. A exceção da primeira estrofe da primeira parte, todas as 

outras possuem versos com um recuo do que poderíamos chamar de linha-mestre. 

Poderíamos interpretar tais versos como um apêndice do verso anterior a acrescentar-lhe 

uma constatação.   

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

  Um correlato intencional se estabelece através da utilização do termo “lavram” 

no quinto verso da primeira estrofe. Sendo sujeito desse verbo os termos “sentido” e 

“palavra”, percebe-se a relação de transferência de significado entre eles. Lavrar é 

revolver ou sulcar (a terra) com instrumento agrícola e, tendo como objeto direto o 

substantivo “página”, esta, por um processo metafórico, assume características daquela 

– terra – que é o complemento usual de tal verbo. Dessa maneira, a página passa a ser o 

terreno no qual serão aplicados os esforços para se obter o resultado desejado: se no 

sentido literal objetiva-se o plantio e a conseqüente colheita, no figurado, refere-se à 

construção do poema, num constante “revolver” para se plantar a palavra cujo fruto será 

o sentido a ser alcançado. O adjetivo que acompanha esse substantivo “página”, ou seja, 

“árida”, dá-nos a idéia da dificuldade de tal trabalho. 

 Na segunda estrofe, encontramos um processo de concretização do abstrato ao se 

atribuir à palavra “gosto” a característica de poder possuir “dejetos”, através do uso do 

possessivo “seus”: 
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    Rio 

    condutor do gosto 

    e seus dejetos. 

 

 Observe-se que tanto o “gosto” como os “dejetos” são conduzidos através do 

mesmo canal: o rio, cuja função é exatamente esta: a de dirigir, guiar aquilo que se 

encontra inserido em seu leito. Aliás, os três primeiros versos das três estrofes que 

compõem essa parte são introduzidos por um substantivo que vem qualificado nos 

segundos versos: não é um fio, um rio ou um cio indiferenciados, mas o descoberto, o 

condutor do gosto e o degradado, respectivamente, ou seja, são diferenciados do 

coletivo, graças à adjetivação. 

 Esse mesmo processo de especificação ocorre nos três versos finais dessa 

primeira parte: 

 

    o verso 

        bio 

         degradante. 

 

 Dessa vez, porém, metaforicamente, atribui-se uma característica ao verso que 

não lhe seria própria e, o que mais é interessante, ocorre a partição dessa adjetivação de 

forma que o primeiro adjetivo possa ser interpretado como um substantivo – vida – e o 

segundo é que lhe dê a especificação. Outro caráter inusitado nessa construção é o fato 

de que, costumeiramente, usa-se o adjetivo “biodegradável”. Não é, portanto, uma ação 

passiva em que algo pode ser destruído por um agente biológico; mas sim, o verso seria 

um agente ou fator de destruição de um produto. 

 Na terceira parte do poema, um verso – o primeiro – torna-nos ciente da 

presença de um interlocutor do eu-poético: 

 

    Creia. 

 

 Tal verbo, usado no imperativo, conota a intencionalidade de se fazer acreditado, 

através de um pedido. Isolado num verso, seguido de ponto final, revela a necessidade 

de se tomar como verdadeiro aquilo que está sendo dito. Ocorre, porém, que, ao se 
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enfatizar que é verdade um determinado fato, subentende-se que haja uma possibilidade 

de o mesmo ser mentira. Se fosse de fácil aceitação, não seria preciso a exortação. 

 Na mesma estrofe, composta de apenas dois períodos, um substantivo causa-nos 

estranhamento: desencanto – principalmente, por ter como adjunto adnominal “da 

sereia”.  

 

    Não estou surdo 

           ao desencanto da sereia. 

 

O adjetivo “surdo” está associado ao sentido da audição; desencanto, por sua 

vez, significa perda do encanto, desilusão, e só poderia complementar o significado 

desse adjetivo se este estivesse sendo usado em sentido figurado, com o valor de 

indiferente. Há, de qualquer maneira, uma referência explícita à expressão “o canto da 

sereia” que será estudada em outro estrato. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

   

 

 Já, através do título do poema, projeta-se um objeto que se materializa logo no 

primeiro verso na expressão “fio descoberto”.  A sensação de realidade aí se faz 

presente para que dela possamos nos valer para a revelação de qualidades metafísicas. 

 A preocupação espacial é bastante evidente no poema: o sentido e a palavra 

ocupam mesas separadas; a página está a céu aberto; o uso dos advérbios atrás e adiante 

para localizar o sentido e a palavra; o verso não será escrito no mostruário ou no 

engradado, enfim, há a preocupação de “onde” situar exatamente esse “ponto crítico”. 

 Para Ingardem, “o espaço, porém, que aqui interessa não é o espaço real e 

único no mundo (...) é um espaço próprio que, por essência, pertence ao mundo ‘real’ 

apresentado. De certo modo, tem afinidades com todos estes espaços na medida em que 

exibe uma estrutura que permite chamar-lhe ainda ‘espaço’. (...) Este espaço distingue-

se precisamente do espaço real pela particularidade especial de, embora não 
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positivamente limitado e finito, não ser contudo ilimitado no sentido em que é o espaço 

real.”141 

 Portanto, essas mesas ocupadas, uma, pelo sentido, e outra, pela palavra, 

transcendem o significado e conotam valores distintos atribuídos a cada um desses 

termos.  O ponto crítico seja, talvez, a dificuldade de, hoje – e temos aqui uma 

referência temporal –, conseguir-se fazer com que a “mesa” seja única. 

 A imagem da “mesa” como um espaço uno para a união entre o sentido e a 

palavra se transforma numa sugestão de acasalamento, graças ao “cio”, a alteração 

favorável à fecundação: 

 

    O sentido atrás e a palavra adiante 

    (ou talvez o contrário). 

 

 Se o sentido penetrasse a palavra ou esta penetrasse aquele, a “mesa” seria única. 

Isso, porém, não ocorre porque o cio deteriorou-se, perdeu-se, é “degradado” e o que 

temos é simplesmente a posição propícia à união que não se dará, pois falta a atitude.  

 O eu-poético se ressente disso e se recusa a escrever o verso que venha a 

provocar a destruição. Mas, destruição de quê? Dessa união entre o sentido e a palavra. 

A prova disso está no fato de, novamente, através de uma localização espacial, situar-se 

esse tipo de verso destrutivo no “mostruário” ou no “engradado”. Esse dois objetos 

teriam a função de apresentar algo que pudesse servir para a escolha de um verso 

destinado a uma utilização inespecífica ou de identificar um conteúdo pré-estabelecido, 

respectivamente.    

 Tanto em um como em outro caso, o sentido e a palavra se dissociariam já que o 

sentido depende do contexto de utilização da palavra e o conteúdo não pode ser pré-

determinado. 

 A imagem do rio a conduzir o gosto revela uma postura crítica do eu-poético que 

vê a apreciação da poesia daqueles que produzem o verso biodegradante como uma 

questão, apenas, de gosto, sem qualquer reflexão que representaria a claridade. Como 

ela não existe, o ambiente torna-se escuro: 

 

 

                                                
141 INGARDEN, Roman. Op. cit., págs.244-245. 
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    Nenhuma esperança 

    no sol posto 

    (calafrio). 

 

 A relação, já referida, entre o sentido e a palavra explicita-se na estrofe que 

compõe a segunda parte do poema. Nela, novamente se valendo do advérbio “hoje” que 

estabelece o pressuposto de que em outro tempo essa vinculação era diferente, a 

analogia se faz em outro plano: o amor e o sexo.  Sexo estaria representando a união 

física, sem qualquer vínculo afetivo, cuja prática dispensaria promessas – é o uso da 

palavra apenas para provocar um prazer momentâneo, sem nada que exija um 

comprometimento, um envolvimento espiritual. O amor, opondo-se ao sexo, exige uma 

perfeita comunhão de espíritos, só encontrada no sentido que cada palavra é capaz de 

carregar no seu bojo, o qual precisa ser descoberto a cada nova utilização.  

 Finalmente, na terceira parte, o eu-poético assume a seu interlocutor que, apesar 

de discordar dessa atual tendência de se separar o sentido da palavra, ele não está de 

todo indiferente a esse “desencanto”. Dessa maneira, ele acena com a possibilidade de 

se deixar envolver por essa tendência. Afinal, a sereia tem a capacidade de atrair, 

seduzindo aqueles que ouvem o seu chamado. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 Retomando a questão da utilização do advérbio de tempo “hoje” que aparece por 

duas vezes no poema – no segundo verso da primeira parte e no segundo verso da 

terceira parte – poderíamos dizer que se trata de uma marca lingüística que desvela uma 

visão de mundo implícita: a atualidade se opõe à inatualidade no que se refere ao fazer 

poético e ao julgamento ou valoração que a sociedade faz do poeta. 

 Ao dizer que a página na qual o sentido e a palavra se encontram – e não se 

encontram –  é árida, ou seja, é estéril, incapaz de produzir algo, percebe-se um juízo de 

valor das produções atuais. Subentende-se também que, num tempo, diferente do hoje, o 
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sentido e a palavra “ocupavam a mesma mesa” e, conseqüentemente, a página produzia 

algum fruto. Evidentemente devemos entender a utilização do verbo “lavrar” como uma 

alusão à dificuldade de “cultivo” dessas duas sementes – o sentido e a palavra – que se 

transformarão na colheita a ser feita pelo leitor. O advérbio “hoje”, porém, atrai toda a 

carga semântica dessa ação, não deixando dúvida de que o trabalho, em outro tempo, 

era, se não mais tranqüilo, pelo menos não tão árduo. 

 Para confirmar essa mudança de comportamento entre o como era antes e o 

como é agora, o eu-poético se vale de uma analogia com uma análise comportamental 

do homem que se insere dentro de uma “sociedade moderna”: a distinção entre o amor e 

o sexo. 

 

    Hoje o amor, não o sexo, 

          dispensa juramento.  

 

 O pressuposto estabelecido nesses versos é o de que entre o amor e o sexo 

existem diferentes concepções: o primeiro está associado não só a uma atitude 

romântica, mas também a um procedimento face a estímulos sociais os quais, com a 

utilização do advérbio “hoje”, são considerados ultrapassados e sem valor, ficando as 

“juras de amor” fora das regras gerais. O segundo, por ser simplesmente uma união de 

corpos, na qual estão ausentes os sentimentos de afeição e ternura que cedem lugar à 

satisfação sexual, é visto como algo descompromissado, característica essa já presente 

nos tempos inatuais. 

  Essa relação de comparação entre, de um lado a falta de aliança entre o sentido e 

a palavra e, de outro, a paridade entre amor e sexo, acaba por revelar um descompasso 

entre aquilo que o eu-poético aprendeu a considerar como valores pessoais e aquilo que 

a atualidade lhe apresenta como o conceito de modernidade, no qual as pessoas devem 

se inserir para que não se marginalizem. 

 Temos, portanto, uma visão pessimista do comportamento atual que as pessoas 

assumem. Essa visão, por conseguinte, acaba por deixá-lo desesperançoso e 

determinado a não se deixar envolver por questões de “gosto”: 

 

    Não escreverei jamais 

         no mostruário 

         ou no engradado 
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    o verso 

          bio 

          degradante. 

 

 A recusa a não fazer parte dessa modernidade acentua-se no uso do advérbio 

“jamais”. Para ele, o verso em que a palavra e o sentido estejam separados é 

biodegradante, ou seja, é indigno, é destruidor e, acima de tudo, é desonrante, porque 

atinge os seus princípios éticos. 

 Diante dessa indignação, resta-lhe apenas a ironia, uma espécie de humor negro 

em que, através do aproveitamento da simbologia do “canto da sereia”, ele demonstra, 

apesar de sua rejeição, estar vivo e pertencer a essa contemporaneidade. 

 

 

Conclusão 

 

 

 Após todas as considerações feitas nos quatro estratos, a interpretação do título 

do poema – Ponto Crítico – se amplia significativamente: além de mostrar a dificuldade 

de se fazer a palavra e o sentido se unirem, pode, também, ser entendido como a 

fronteira entre a aceitação e a não-aceitação dessa tendência de se fazer, hoje, o 

contrário do que se fazia anteriormente, numa tentativa de se enquadrar na denominação 

de “moderno”. 

 A recusa a cruzar essa fronteira pode ser percebida na estrofe que compõe a 

terceira parte do poema: 

 

    Creia. 

    Não estou surdo 

         ao desencanto da sereia. 

 

 O canto da sereia faz alusão a uma entidade lendária da Grécia antiga que 

reapareceu em numerosas mitologias posteriores. Ao que parece, as sereias eram três: 

Partênope, Lígia e Leucósia. Alguns mitógrafos, no entanto, afirmam que eram quatro. 

Jovens belíssimas, as sereias faziam parte do séquito de Perséfone. Quando esta foi 
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raptada por Hades, suplicaram aos deuses que lhes dessem asas para procurar sua 

senhora na terra, no céu e no mar. A deusa Deméter, porém, irritada por não terem 

impedido o rapto de sua filha, transformou-as em almas-pássaros. Outra variante diz que 

a deusa Afrodite as transformou, por desprezarem os prazeres do amor, em metade 

mulher, metade peixe, o que as tornou perigosas e encantadas. Por estarem impedidas de 

amar, atraíam os homens com seu canto para depois devorá-los.  

 Se o eu-poético não estivesse surdo ao canto da sereia, depreender-se-ia que ele 

estaria acenando com a possibilidade de se deixar devorar, ou seja, de aceitar esse novo 

comportamento. Diferentemente, porém, e de maneira intencional, ele “joga” com o 

termo “desencanto” querendo significar tanto a falta de encantamento, de admiração, de 

prazer que essa suposta nova convenção lhe traz (é o “cio degradado”), como a 

decepção que isso lhe causa. Ao dizer que não está surdo a isso, ele demonstra a 

consciência de uma tentativa de sedução por parte do que se chama inserção no gosto 

(embora esse tenha dejetos) da sociedade. 

 Diante disso, percebe-se um conflito entre a produção literária do eu-poético e 

aquilo que dele espera o grupo do qual faz parte. Temos, portanto, no poema, a função 

metalingüística da linguagem ao se colocar em questionamento o próprio fazer poético. 

 A divisão em partes poderia ser associada a motivações diferentes no momento 

de abordagem do assunto: na primeira parte, temos três imagens – a do fio descoberto, a 

do rio e a do cio degradado – construídas com a finalidade de desenhar o cenário que 

poderia ser visto da seguinte maneira: ao usar o termo “lavrar”, a página poderia estar 

simbolizando a terra; o rio de significados que corre por entre as palavras, por sua vez, 

estaria presente nessa terra (ele é capaz de fertilizá-la, mas também de torná-la estéril, 

em virtude dos dejetos) e, completando, o cio, representando a continuidade da vida, 

abortada, pois ele é degradado. 

 Na segunda parte, ao iniciar a única estrofe com o termo “tormento” tem-se a 

demonstração do sofrimento intenso pelo qual o eu-poético está passando ao perceber 

que, em matéria da produção de versos, a subjetividade está comprometida (o amor) em 

favor da materialização (o sexo). Agora, não são mais as imagens, como na primeira 

parte, que predominam, mas a exposição de seu estado de espírito. 

 A última parte, ou seja, a terceira, é a exteriorização desse estado de espírito. Há 

um interlocutor de cuja confiança o eu-poético precisa – Creia – talvez, para que ele 

mesmo possa se sentir parte dessa engrenagem que, regulada, ou não, ajuda a mover o 

que chamamos realidade.   
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Insanidade 

 

I 

 

    Ver  

    na escuridão 

    uma luz invisível. 

    E no poema 

    a poesia recusada (esquecida). 

    Ver na ferida a tatuagem do acaso 

    e na viagem 

    uma viagem. Uma viagem. 

 

II 

 

    Ver  

    no amor morto 

    a escondida centelha 

         (entre as cinzas 

         a esperança é vermelha). 

 

III 

 

    Ver na lua a lua oculta 

         (indecifrada e crua). 

    Ver 

    nos escombros 

    os ombros intactos 

             (ainda que faltem braços 

         e laços). 
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IV 

 

    Mergulhar 

    a mão no lago 

    a afugentar a sombra imensa 

    de Iago. 

    Ver na ofensa um descuido da lança 

    ou o afago dos cactos. 

    Fechar o livro. Abrir a vida. 

         Apenas crença. 

 

 

 

O estrato fônico 

 

  

A assonância da vogal média “a” é o primeiro indício de que o plano da 

expressão complementa o plano do conteúdo neste poema. Versos há, com uma bela 

construção sonora, em que o lamento se constitui na imagem que do som se eleva: 

 

    Ver na ferida a tatuagem do acaso 

    (...) 

 

    a afugentar a sombra imensa 

    (...) 

 

    Ver na ofensa um descuido da lança 

    (...) 

 

    Fechar o livro. Abrir a vida. 

         Apenas crença. 
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 O timbre dessa vogal, constante na maior parte das ocorrências, se assemelha a 

uma duradoura exclamação – Ah – que serve para exprimir um estado de dor, 

caracterizado pela tristeza. No plano musical, assemelhar-se-ia a uma monodia. 

Enquanto a polifonia privilegiaria a música “em detrimento do texto, a monodia, 

reduzindo o discurso musical a uma única voz, embora acompanhada pelo suporte do 

baixo-contínuo, facilita a compreensão da narrativa.”142 É válido, para efeito 

reforçativo, referir que essa vogal está presente em 74 ocorrências ao longo de todo o 

poema, número consideravelmente maior que as outras: 46 vogais “e”, 24 vogais “i”, 35 

ocorrências da posterior “o” e 18 ocorrências da vogal “u”. 

 A languidez do fonema /l/, associado a essa presença marcante do “a” no 

primeiro verso da terceira parte: 

 

    Ver na lua a lua oculta 

 

vem a confirmar esse estado de abatimento, de diminuição do ânimo, intensificado, 

agora, também pela presença da assonância produzida pela utilização da vogal posterior 

“u”. É como se o som se assemelhasse a um uivo, longínquo e prolongado. 

 Tal aspecto durativo representado no plano sonoro igualmente se apóia na 

utilização dos fonemas nasais /m/ e /n/ que, juntos, chegam a 45 ocorrências no poema. 

Os dois últimos versos da primeira parte são particularmente significativos do uso desse 

recurso melodioso, intensificado pela repetição de vocábulos: 

 

    e na viagem 

    uma viagem. Uma viagem. 

 

 Ou, ainda, no segundo verso da segunda parte, em que a aliteração desses 

mesmos fonemas nasais reunidos, agora, à vogal posterior “o” sugere um clima soturno, 

melancólico, tristonho, sombrio, confirmado no quarto e no quinto verso da terceira 

parte: 

 

    no amor morto 

    (...) 

                                                
142 LEITE, Rogério Cezar de Cerqueira. Folha de S. Paulo, Caderno Mais, 24/3/2004, in Clipping 
UNICAMP, site: www.unicamp.br/unicamp/canal_aberto/clipping/marco2004. 
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    nos escombros 

    os ombros intactos 

 

 O plano da expressão, em que os recursos sonoros são utilizados para compor a 

atmosfera que envolve o eu-poético – que demonstra estar em estado de abatimento –, 

favorece a utilização desses fonemas e se opõe à utilização, por exemplo, das 

explosivas, principalmente as bilabiais, fato que se confirma pela sua escassa presença 

no poema: embora tenhamos 95 palavras, há, apenas, 4 ocorrências da bilabial surda /p/ 

e 5 da sonora /b/. Coincidentemente, essas explosivas que poderiam significar a ruptura 

com algo, em virtude da sua força de impacção, estão nas palavras “poema”, “poesia”, 

“esperança” e “apenas”.  

 Toda a força expressiva desses termos será estudada nos estratos seguintes. 

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

 A anáfora é o primeiro recurso expressivo a chamar a nossa atenção na 

construção do poema. Ela se apóia na utilização do verbo “ver” no infinitivo o qual 

aparece por seis vezes explicitamente e duas, implicitamente, nos versos: 

 

    E (ver) no poema 

    a poesia recusada (esquecida). 

 

e 

   

    Ver na ferida a tatuagem do acaso 

    e (ver) na viagem 

    uma viagem. Uma viagem. 
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 Dessa maneira, apenas a quarta parte do poema possui verbos – em três períodos 

– que, embora estejam também no infinitivo, indicam ações diferentes da intensificada 

pela anáfora. São eles: mergulhar, afugentar, fechar e abrir. 

 Esse processo anafórico, pode-se dizer, acarreta a volta no texto, criando uma 

circularidade quebrada unicamente por esses quatro verbos. Circularidade essa que tenta 

ser retomada, pois, logo após os dois primeiros – mergulhar e afugentar –, o verbo 

“ver” reaparece, mas sofre uma outra ruptura, dessa vez definitiva, já que, agora, é o 

“fechamento do livro”, o abandono dos recursos expressivos e a “abertura da vida” que 

representa a necessidade de racionalidade e abandono da “insanidade”. 

 Essa construção antitética fechar/abrir já se esboça no primeiro período do 

poema no oxímoro “luz invisível”. O objetivo dessa figura de linguagem é aproximar 

contrários, numa tentativa de definição de algo muito complexo. A complexidade está 

no fato de se conseguir ver algo invisível, o que foge da nossa compreensão racional de 

vida e se aproxima da concepção de loucura. A intencionalidade do eu-poético é mostrar 

que existe sempre algo mais do que os nossos sentidos nos mostram, ou seja, há um 

outro plano de significação que nos afasta do modelo de racionalidade imposto pela 

sociedade da qual fazemos parte: 

 

    ou o afago dos cactos. 

 

 A visão é o aspecto privilegiado através, não somente do verbo “ver”, mas 

também das imagens cromáticas como “escuridão”, “vermelha” e “sombra imensa” e é 

dela que partem os paradoxos sempre reinterpretando o objeto da visão. A exceção é a 

viagem que é vista da maneira como é, sem nenhuma transformação: 

 

    e (ver) 

    na viagem 

    uma viagem. Uma viagem. 

 

 Note-se, também, a repetição desse substantivo, como que numa intenção de 

reafirmar um conteúdo que possa parecer estranho num primeiro momento. O 

estranhamento decorre, como já dissemos, da ausência de distorção visual do objeto 

colocado em destaque. 



 

 

299 

 A oclusão parentética, presente nas três primeiras partes – duas vezes usada na 

terceira parte –, serve ora para acrescentar mais uma qualificação ao substantivo que a 

antecede e, com isso, dar relevo a essa segunda apreciação, uma vez que esta se refere 

não somente ao substantivo, mas a ele acrescido do adjetivo, ou seja, não é a poesia que 

é esquecida, mas a poesia recusada; não é a lua que é indecifrada e crua, mas à lua 

oculta são dadas essas qualificações: 

 

    a poesia recusada (esquecida) 

    (...) 

 

    Ver na lua a lua oculta 

         (indecifrada e crua) 

 

 ora para estabelecer uma relação em que se manifesta um juízo de valor, seja ele numa 

relação de analogia entre a brasa e a esperança ou de concessão: 

 

    a escondida centelha 

         (entre as cinzas 

         a esperança é vermelha). 

 

    (...) 

    os ombros intactos 

         (ainda que faltem braços 

         e laços). 

 

 Nessa última construção parentética, através da conjunção aditiva “e”, unem-se 

dois termos de percursos figurativos diferentes: braço, relacionado ao verso anterior em 

que aparece outra parte do corpo humano – ombros –, deve ser entendido como tal: cada 

um dos dois membros superiores do homem e dos quadrúmanos, que vão do ombro, 

com o qual se articulam, à mão. Laços, por sua vez, não é o nó corredio facilmente 

desatável, com uma, duas ou mais alças, mas significa aliança, união. Tal sentido pode 

ser depreendido através da extensão do significado do verbo “ver” que nos remete a um 

outro plano, de acordo com o que já esboçamos, em que se busca aquilo que está por 

trás do concreto. Tal combinação insólita encerra também um plano metonímico e, ao 



 

 

300 

mesmo tempo metafórico, já que os braços simbolizam as alças com que produzem o nó 

(laço). 

 A personificação está presente em “descuido da lança” e “afago dos cactos”. No 

primeiro caso, mais do que a atribuição de uma atitude a um objeto inanimado, temos, 

novamente, um processo metonímico em que se usa o objeto pela pessoa que o utiliza. 

Sendo assim, a imprudência seria atribuída à pessoa que maneja a lança e não a esta. A 

segunda construção, por sua vez, aproxima a planta do ser humano e poderia este estar 

sendo representado por aquela, ou seja, o cacto seriam aquelas pessoas que, por natureza 

e não por intenção, são rudes e não conseguem demonstrar o seu afeto de maneira 

carinhosa. 

 Em resumo, cabe observar que o estrato das unidades de significação sugere 

muito mais do que diz, uma vez que o poema não é extenso, os versos são curtos e a 

construção paralelística reduz as possibilidades de estrutura frasal. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

  

 A sensação de realidade, embora já esboçada nos termos “escuridão” e “luz”, é 

causada pela utilização de vocábulos como “ferida”, “tatuagem” e “viagem” na primeira 

parte/estrofe do poema. Esse primeiro termo – ferida – conota dor ou mágoa e, 

conseqüentemente, aponta para algo indesejável que causa ou faz sentir grande 

debilidade. Já o segundo – tatuagem –, embora seja uma marca indelével, tem uma 

carga semântica mais branda e, seguido do agente causador – do acaso –, lhe confere a 

condição de neutralidade na avaliação de aspectos inconvenientes que possam vir a 

alterar o curso de uma ação qualquer já iniciada. Assim, ao dizer que se deve ver na 

ferida a tatuagem do acaso, o que se pretende é fazer perceber que os fatos e os atos que 

se nos apresentam têm vinculada a sua avaliação à interpretação que deles se faz, 

dependendo do ângulo de visão que se toma. 

 Com esse procedimento, o objeto representado se torna concreto a nossos olhos 

fazendo com que a intencionalidade demonstrada nos dois períodos anteriores – ver a 
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luz invisível na escuridão e ver a poesia recusada no poema – seja, dessa maneira, 

percebida. 

 Mas, essa construção paralelística em que se enxerga na “coisa” mais do que a 

camada superficial que a reveste é quebrada, não sintaticamente, mas semanticamente, 

quando, para o termo “viagem”, o espaço “além imagem” não existe: 

 

  Ver 

  na escuridão   uma luz invisível 

  no poema   a poesia recusada (esquecida) 

  na ferida   a tatuagem do acaso 

  na viagem   uma viagem 

 

 Se aprofundarmos, porém, nosso olhar nessa construção, notaremos uma 

pequena alteração, consideravelmente importante, que consiste na troca do artigo 

definido “a” pelo indefinido “uma” em” na viagem” e “uma viagem”. A primeira é uma 

viagem determinada, diferenciada; a segunda, já assim não é: é indiferenciada. E essa 

indiferenciação é reforçada pela repetição da expressão logo a seguir: 

 

    e na viagem 

    uma viagem. Uma viagem. 

  

 Dessa maneira, poderíamos, sem sombra de dúvida, entender que não se trata da 

mesma viagem e que, portanto, o paralelismo se mantém. Metaforicamente, poder-se-ia 

pensar numa referência à alucinação, já que “viagem” é um termo costumeiramente 

usado por aqueles que fazem uso de drogas alucinógenas, mas essa interpretação é 

facilmente descartada visto que não há contaminação desse plano semântico refletido 

em outros termos. Essa viagem diferenciada estaria se referindo a uma partida que é de 

nosso conhecimento: a partida final, a morte. O que os versos dizem, então, é que 

devemos ver, entender a nossa partida definitiva apenas como o deslocamento que se 

faz para se chegar de um local a outro. Novamente, altera-se o ângulo de visão para que 

se possa “enxergar” mais do que a aparência. 

 Na segunda parte/estrofe, a sensação de realidade privilegia a distinção 

cromática entre o cinza e o vermelho: a fagulha que se esconde entre as cinzas 
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representa a possibilidade de realização daquilo que se deseja. O paralelismo continua 

com a construção antitética morto/esperança. 

 Já a imagem da lua e a dos ombros, na terceira parte, apontam, aquela, para o 

mundo dos sentimentos afetivos, pois que a lua é um mito, é o astro dos namorados; e, 

estes, para o empenho na realização de algo, uma vez que essa parte do corpo é símbolo 

de força, robustez e vigor. 

Na quarta e última parte, as unidades significativas mais importantes que nos 

colocam em contato com fatos reais são os verbos que, diferentemente, das 

partes/estrofes anteriores cuja estrutura se alicerça sobre o verbo “ver” – um verbo 

afetivo/sensitivo –, pressupõem uma relação de localização, já que expressam situações 

que ocorrem num lugar específico - são verbos descritivos-relacionais143 -: mergulhar e 

afugentar, e os que pressupõem dois elementos, “um no caso agentivo ou instrumental e 

outro no caso objetivo, em que o primeiro determinaria o segundo”, por isso chamados 

de verbos efetivos: fechar e abrir.144   

“Mergulhar a mão”, “afugentar a sombra”, “fechar o livro” e “abrir a vida” – 

mesmo esse último objeto direto sendo abstrato - são expressões que, dessa maneira, 

denotam ações muito próximas do plano real, necessárias para que, através delas, 

possamos descortinar outro plano de significado. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 Uma visão de mundo baseada na existência de uma outra maneira de se ver as 

coisas é o que norteia o poema e, conseqüentemente, nos revela o impulso do eu-poético 

ao produzi-lo. 

 A seqüência de paradoxos aponta, como já dissemos, para a complexidade do 

assunto a ser tratado. No caso, a condição de quem consegue ver mais do que os olhos 

afeitos à realidade vêem é de insanidade, ou seja, um indivíduo é considerado são – e, 

como conseqüência, normal para os padrões da sociedade – se ele vê apenas aquilo que 

                                                
143 GARCIA, Afrânio da Silva. Uma tipologia semântica do verbo no Português, in www.filologia.org.br 
/soletras/8sup/5.htm 
144 IDEM, Ibidem 
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a sua racionalidade lhe permite entender, caso contrário, se a sua visão é privilegiada e 

ele consegue reinterpretar a imagem que se lhe apresenta aos olhos, diferentemente 

daquela que lhe impõem, é considerado louco. Esse é o paradoxo maior da vida. 

 Ao perceber essa dicotomia, o eu-poético já se assume como um homem insano, 

pois, ao saber que existe uma luz invisível na escuridão, uma poesia recusada no poema, 

uma lua oculta na lua e uma centelha escondida no amor morto, ele já nos está dando 

mostras de seu conhecimento daquilo que poucos percebem que existe, talvez por uma 

experiência pessoal. 

 Se, por um lado, há algo de otimista nessas ações que exigem um entrelaçamento 

do sentido visual e da capacidade interpretativa, já que se privilegia sempre um foco de 

visão positivo que suplanta o negativo – como quando se vê erguer uma força (ombros) 

do meio da destruição: 

 

    Ver 

    nos escombros 

    os ombros intactos 

         (ainda que faltem braços 

         e laços). 

 

– por outro, o julgamento de que todas essas ações são marca de procedimento de quem 

não está no domínio de suas faculdades mentais, ou seja, insano, nos faz perceber uma 

visão pessimista da condição humana. 

 Para que sejamos, então, aceitos pela sociedade com suas regras, precisamos 

rejeitar certos comportamentos. É o que se infere dos quatro primeiros versos da última 

parte/estrofe: 

 

    Mergulhar 

    a mão no lago 

    a afugentar a sombra imensa 

    de Iago. 

 

 Para Jung, a Sombra é o centro do Inconsciente Pessoal, o núcleo do material 

que foi reprimido da consciência A Sombra inclui aquelas tendências, desejos, 
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memórias e experiências que são rejeitadas pelo indivíduo como incompatíveis com a 

Persona e contrárias aos padrões e ideais sociais.   

 Iago, personagem do drama Othelo de Shakespeare, tem uma personalidade 

diabólica. Invejoso, trama cautelosa e implacavelmente a morte do herói. Ele representa 

o que há de mais sórdido no relacionamento humano. 

 Para o eu-poético, ao se afugentar a nossa parte de Iago, materializada, aqui, 

pelo reflexo da imagem no lago, desfeita pela mão que penetra a água, está-se rejeitando 

o comportamento dissimulado que visa sempre a um proveito pessoal, mesmo que para 

isso outros sucumbam. Tal atitude, contudo, é considerada insana, pois, de acordo com 

a visão do eu-poético, a dissimulação é parte inerente do meio em que vivemos. 

Separarmo-nos dela corresponderia a mostrarmos a nossa essência que nem sempre se 

molda pelas convenções sociais. 

 Finalmente, as duas últimas ações consideradas insanas – Fechar o livro/ Abrir a 

vida – revelam a estreita relação entre a arte literária e a realidade externa a que se 

chama vida, sendo impossível o estabelecimento de um limite de finitude de uma e 

início de outra. 

 A desilusão final se apresenta no verso derradeiro: 

 

    Apenas crença 

 

em que o advérbio apenas reforça o conteúdo do substantivo crença, intensificando a 

convicção sem justificativas racionais, ou seja, todas as ações referidas não passam de 

desejos ingênuos que, por encerrarem contradições dentro de si, não podem ser vistos à 

luz da razão e, por conseguinte, de acordo com as leis que regem o nosso mundo 

palpável, impossíveis de serem realizadas. 

 

 

 

Conclusão  

  

 

 Ao dar ao poema o título de Insanidade e dividi-lo em quatro partes/estrofes, 

como as temos chamado, já que a cada parte corresponde uma estrofe, a preocupação do 
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eu-poético não foi somente com o aspecto rítmico que nos obriga a uma pausa maior a 

cada mudança de parte. Há nisso também a intencionalidade de fragmentar um todo, 

apresentando imagens que, embora possuam um fio contínuo preso, metaforicamente ou 

não, por um dos cinco sentidos, no caso a visão, são distintas, ora apontando para uma 

realidade concreta, perfeitamente visível como a luz dentro da escuridão, ora para uma 

visão interior, muito mais próxima de uma análise subjetivo-interpretativa, ao avaliar a 

ferida como uma tatuagem do acaso, e ora para uma habilidade individual como a de 

perceber a poesia recusada em um poema. 

 Tal fragmentação pressupõe falta de coesão, de relações lógicas entre as partes 

caracterizando a ilogicidade e, portanto, a insanidade. Dessa maneira, o estrato fônico, o 

das unidades de significação e o das objetividades apresentadas se relacionam para 

demonstrar o tema proposto já no título.  

 Embora seja muito difícil uma definição de loucura, já que para isso seria 

necessário primeiro verificar o que o senso e a norma estabeleceram como 

procedimento, o eu-poético tenta determinar uma fronteira entre a sanidade e a 

insanidade. O estado atual do processo de civilização, ou da socialização da natureza 

humana, ou da “artificialização” do mundo exige que certas atitudes que, nem sempre, 

ou, quase nunca, correspondem a esse senso e a essa norma sejam rotuladas de insanas. 

 Retomando a discussão sobre o uso do sentido da visão para nortear o poema, 

cabe estabelecer uma distinção entre o “ver” o “enxergar”. Embora sejam termos 

sinônimos, a significação do segundo é mais abrangente. Os nossos olhos podem ser 

reprodutores de ideologias. Ver não é enxergar. Enxergar é reparar, perceber, observar. 

Apenas o fato de distinguir com a vista – uma capacidade de que o homem é dotado – 

não pressupõe uma operação mental mais apurada. Como dizia Goethe em sua Teoria 

das Cores, “O mero olhar as coisas a nada conduz. Todo o olhar se transforma em 

considerar, em meditar”. Para ele, um retrato carrega em si não só a imagem do 

modelo, mas também a imaginação de quem vê. 

 Assim sendo, podemos entender que o verbo “ver”, usado reiteradamente no 

poema, transcende o seu significado, aproximando-se mais do conceito de “enxergar” 

do que, propriamente, do “ver”, uma vez que todos os atos pressupõem a existência de 

uma dificuldade primeira para que se divise o objeto ou a situação que se nos apresenta. 

Essa dificuldade não é transposta por todas as pessoas. Algumas por falta de 

capacidade; outras, por medo de serem colocadas à margem da sociedade, taxadas de 

loucas, insanas. 
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 O poema, nesse sentido, – embora nele já se esboce, como foi dito, um resultado 

pessimista do comportamento humano – é um apelo à reflexão e à mudança de atitude 

que só serão conseguidas com o aprendizado, com a quebra do vício que temos de ver o 

que os outros querem que vejamos.  

 Esse também é o tema de uma crônica de Cecília Meireles, A arte de ser feliz, 

em que, após cinco parágrafos descrevendo o que via e o que vê diante de suas janelas –

cenas belíssimas – encerra da seguinte maneira: 

“Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada 

janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das 

minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, para poder vê-las 

assim.”145 

  

 

 

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO LIVRO “A LIRA DE 

MALAVOLTA CASADEI” 

 

 

Miguel Carlos Malavolta Casadei é um escritor – desde os quinze anos já 

escrevia seus contos – para quem “a máquina de escrever é tão importante quanto a 

morsa ou a serra”.146 Na adolescência, junto aos colegas de escola, alguns dos quais 

também se consideravam escritores, não há modéstia: “aos quinze anos somos gênios e 

escritores”147 e capazes de uma análise crítica do comportamento dos produtores de 

textos: “Há escritores que não escapam de si mesmos e se manipulam muito além da 

masturbação. Neles, só aparentemente a palavra se deixa dominar. A frase se expande 

numa teia para insetos tardos. Fecha-se o livro como se fecha um túmulo vazio. Mas em 

literatura o sentido nunca descansa em paz e não tem endereço no cemitério.”148 

A Lira de Malavolta Casadei é dedicada à Ana Malavolta Casadei e Hermes 

Basílio Casadei, os pais de Miguel Carlos. “Magro e pálido, escanhoado, precocemente 

calvo e de ossos grandes, são azuis os olhos de meu pai. Já vestido e ocupando com 

                                                
145 MEIRELES, Cecília, A arte de ser feliz, in Escolha o seu sonho, Ed. Record, R.J.,13ª. edição págs. 
121-123. 
146 CARBONIERI, Mafra. O Abismo, 2005. pág. 192 
147 IDEM. Ibidem, pág. 172. 
148 IDEM. Ibidem, pág. 197. 
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autoridade a elevada estatura, a camisa branca e a calça de casimira mescla, o relógio 

no bolsinho à esquerda, junto à cinta de couro marrom, a corrente pendendo para o 

bolso lateral, os óculos de aro redondo e preto, o que acentua a sua semelhança com 

Aldous Huxley, Hermes Basílio Casadei surge entre os batentes da porta. Vou abraçá-

lo, meu pai morrerá com cinqüenta e seis anos. Mas eu ainda não sei nada sobre isso. 

Morrerá no meu colo. Eu o abraço muito forte. Faltam catorze anos.”149 

Assim esse personagem narra em primeira pessoa uma parte do “Conto-Capítulo 

V” do romance O Abismo, de Mafra Carbonieri. Estamos, portanto, diante, novamente 

da lírica de um personagem que sai do papel e se move com desenvoltura no terreno da 

poesia. 

O livro A lira de Malavolta Casadei é composto, assim com os outros de Mafra, 

de trinta poemas nos quais predominam os versos livres e brancos que se aproximam 

muito do prosaísmo.  

Três epígrafes, marca registrada da lírica de Carbonieri, introduzem-nos no 

universo  “casadeiano”: 

 

O estilo é o homem. Mas por que demonstrá-lo pelos intestinos? 

ORSO CREMONESI 

 

Ante a literatura contemporânea, sou por um urgente tratado de paz entre a 

ética e a estética. 

BRADFORD WILLIANS 

(Essays, III, Collins, London, 2002) 

 

O arrependimento apenas comprova a imperícia do pecador. 

FREI EUSÉBIO DO AMOR PERFEITO 

(Sermões, II, Nova Aguilar, Rio de Janeiro, 1993) 

 

Como se pode notar, Orso é uma das máscaras já mencionadas e as outras duas 

epígrafes pertencem a outras criações de Mafra: um Frei e – talvez – um teórico da 

literatura, a quem são atribuídas obras, a editora que as teria editado e o ano de 

publicação, tudo, obviamente, falso. 

                                                
149 IDEM. Ibidem, pág. 192. 
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Já vimos no estudo da lírica das outras personagens criadas que há sempre uma 

tentativa de “puxar” algum aspecto dessas outras máscaras para construir o perfil 

daquela cuja lírica se inicia. Analogamente a uma corrente de ponto crochê, a agulha 

prende o fio que passa pela laçada já existente e, ao sair dela, constrói um novo ponto. 

Ao se valer de Orso Cremonesi, o eu-poético estabelece uma intratextualidade ente as 

“diferentes” líricas de Mafra Carbonieri. 

O que nos chama a atenção, porém, e que já nos dá mostras de certa 

independência na produção poética ou, pelo menos, da rejeição pela busca de 

comprovação, ou sintetização do tema a ser tratado, é o fato de só haver uma epígrafe 

nos trinta poemas: é o vigésimo oitavo, intitulado Flashpoems, dividido em quatro 

partes e que é assim introduzido: 

 

  e quase não tocado pelo verso. 

    BORGES     

 

nele, que vale a pena ser transcrito, nas três primeiras partes, através de um humor 

picante, o eu-poético deixa-nos entrever o seu lado questionador, crítico, capaz de 

estabelecer as mais inusitadas relações entre as palavras e seu significado: 

 

I 

 

  Guimarães Rosa 

  arquivava de cabeça para baixo 

  as críticas raivosas. 

       Como arquivaria 

       as críticas sem cabeça? 

       Esqueça. 

 

II 

 

  Disse Malavolta Casadei 

  na Catedral da Sé: “O último a sair, 

  mantenha a luz apagada. 

  E a fé.” 
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III 

 

  Pregou 

  frei Eusébio do Amor Perfeito 

  sob o domo da abadia: “Memento homo. 

  Não há pecado que resista a um banho de bacia. 

  Por isso 

  as absolvições 

       são de assento 

       e picardia.” 

 

Notemos que, na segunda parte, há uma auto-referência que talvez sirva como 

indício para inferirmos que a máscara cede a voz para o seu criador que a coteja de fora: 

um não-eu dentro do eu. Situação análoga se percebe na terceira parte, já que frei 

Eusébio do Amor Perfeito é também uma criação, podemos dizer, que já aponta para 

uma lírica própria e vem esboçado numa das epígrafes que abrem o livro e que vimos no 

início desta conclusão.  

Mas, o que denuncia mesmo esse amálgama entre a criatura e o criador é a parte 

final do poema, a quarta parte: 

 

IV 

 

  Um romance: 

       Eu rezo. 

       Eu converso com Deus. 

       Conversar com Deus 

       é a melhor maneira 

       de falar sozinho. 

  Outro romance: 

       Nada mais desumano 

       do que o sexo como despedida. 

  Um conto: 

       A morte, dentro da casa, 
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       desnudava o cadáver das coisas. 

  Um poema: 

       A vida me foi dada de presente 

       .................................................. 

       na loja em que a venderam erraram o número 

       Preciso ir lá, um dia, e devolver. 

  Outro poema: 

       Pardo. 

       Eu escrevo pardo. 

       Pardo poema. Pardo de perdões 

       e perdas. 

   

O primeiro trecho, ao qual se dá um pseudo-subtítulo de “um romance”, é 

realmente um trecho do romance Motim na Ilha dos Sinos, de Mafra Carbonieri, de 

1997, ganhador do prêmio Poesia, Prosa e Arti figurative 2005, da Accademia 

Internazionale Il Convívio, em Catânia, Sicília, na categoria romance estrangeiro. Após 

um motim na referida ilha que dá nome ao romance, um narrador em primeira pessoa, 

redige em seu diário: 

 

“Fevereiro, 23. Crente me aconselhou a rezar. 

Só os céticos merecem a oração, ele insistiu. Ou você pensa que Deus aprecia a 

onisciência dos ignorantes, a onipotência dos crédulos, a onipresença dos 

insignificantes? Quem, a não ser o apóstata, busca a esperança e a redenção no rastro 

sujo do absurdo e do grotesco? Rezar, José Lourenço Schopenhauer, é dividir com 

Deus uma culpa e uma dívida. Você se julga desprovido de ambas? 

Por isso estou jogado contra os ladrilhos da cela. Não sei há quanto tempo este 

chão me ampara. It must have a stop. Eu rezo. Eu converso com Deus. Conversar com 

Deus é a melhor maneira de falar sozinho.”150 

 

Podemos inferir que esse pequeno trecho é um verdadeiro poema para o eu-

poético – já que está inserido dentro de “flashpoems” – que o elege como merecedor de 

destaque em toda uma obra. Mas, obra de quem? Dele mesmo. Há uma espécie de 

                                                
150 CARBONIERI, Mafra. O Motim na Ilha dos Sinos, Mercado Aberto, Porto Alegre, 1997, pág. 596. 



 

 

311 

autocontemplação na qual uma figura contempla a outra que é sua extensão: um 

narcisismo dentro de uma sala de espelhos em que cada um reflete um ângulo de visão 

da figura matriz. 

Os outros trechos selecionados para esta parte do poema, ou seja, “outro 

romance” e “um conto”, também são de autoria de Mafra. O primeiro faz parte do 

segundo romance do autor, O Abismo, que, quando da elaboração dA Lira de Malavolta 

Casadei, ainda estava sem finalização e só veio à luz em 2005. O trecho em que aparece 

o excerto usado no poema é o seguinte: 

 

“Grisalha e nua, a deformidade altaneira, arrastando o vestido pela mão, Neide 

observa a frio o homem estirado na cama, um belo negro, de ventre recolhido e 

musculatura modelada, ora um estranho. Depois enfrenta a garoa. Indo ao galpão, o 

negro a vê distanciar-se, as coxas juntas e as pernas espaçadas. Ele se ajoelha e soca 

os ladrilhos com os punhos. Ele chora. Ele se arranha com ódio e alívio. A velha já não 

tem traseiro, e sim rebundas abastadas. A porta da cozinha se fecha. Desaparece a 

visão torpe. Nada mais desumano do que o sexo como despedida.”151  

 

O conto que está inserido no livro Arma e Bagagem, de 1973, traz como título 

Henrique Balarim e narra a angústia do ser humano diante da morte de uma pessoa 

querida: 

 

Puxaram os vasos da área e colocaram as cadeiras contra a parede. Tio Gino 

aproximou-se de Henrique. As duas folhas do portão moviam-se lentamente, num 

gemido. Tia Ângela apareceu com a mão na garganta. Quando Henrique pisou numa 

flor branca, José lembrou que as cadeiras poderiam vir pelo muro. 

Já as velas ardiam. Parou diante do planejamento roxo. A morte, dentro da 

casa, desnudava o cadáver das coisas. As luzes permaneciam acesas. 

Júlia estendeu-lhe a mão. 

- Venha. 152 

 

Os poemas, por sua vez, são de suas máscaras. O primeiro é de Conrado 

Honório e os versos fazem parte do poema Álvaro de Campos Revisitado, por nós 

                                                
151 IDEM. O Abismo, 2005, pág. 170. 
152 IDEM. Arma e Bagagem, Editora Martins, São Paulo, 1973, pág. 37 
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estudado na análise de tal máscara. O segundo é do próprio Malavolta e, na organização 

da lírica que estamos estudando, tal poema é o penúltimo do livro, logo após o 

“Flashpoems” que estamos discutindo. Há, portanto, uma antecipação dos versos que 

virão sob o título “Notas para um poema pardo”. 

Poderíamos ver nessas referências a outras partes de sua obra, simplesmente, 

uma questão de escolha e preferência por alguns trechos, mas, um pouco de 

ressentimento por não ter merecido um olhar mais atento da crítica para um trabalho que 

exigiu todo o seu ser – sangue, ossos, nervos – fica patente nos últimos versos: 

 

  Tudo 

  com sangue. Ossos. Nervos. 

  E quase não tocado pela crítica. 

 

Temos, no último verso, uma retomada da epígrafe, num jogo parafrásico. O eu-

poético que se confunde com Mafra Carbonieri tem consciência da sua produção 

literária e do trabalho que esta exige, uma espécie de entrega total do corpo – sangue e 

ossos – e da emoção – nervos. 

Aliás, essa consciência do fazer poético já foi visualizada num dos poemas 

analisados, Ponto Crítico. Mas tal consciência, confrontada com a realidade que cerca o 

eu-poético em que a valorização da produção se dá mais pela aparência do produtor e 

pela modernidade do produto, ou seja, o invólucro seduz e anula o interno, faz com que 

se tenha uma visão pessimista do resultado de uma tentativa de se mudar, ou de se 

restabelecer, um comportamento baseado em outros valores que não os ditados pela 

“modernidade”, sinônimo de consumismo, rapidez e perda da essência. Assim, 

encontramos versos, na lírica de Malavolta, que denunciam a inutilidade do cultivo de 

certos valores e comportamentos: 

  (...) 

 

  Por que a literatura. 

  Basta a alta-costura. Ficção 

  com a nua armadura do cio. 

 

  Por que a música. 

  Melhor nos serve o grito 
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  (jamais lírico ou com brio). 

  Um estertor. Uma agonia. 

 

  Exame de consciência. Ou tour. 

  Por que ir ao Louvre 

  se já fomos ao Carrefour. 

 

  (...) 

 

  Por que o epitáfio 

  se nada merecemos além da errata.153 

 

Nesses dois últimos versos desse poema, coloca-se em cheque a condição 

humana: nada somos e nada merecemos, uma vez que, durante aquilo que chamamos 

vida, só os erros contam. Tal constatação, se por um lado nos aproxima do que pregam 

certas doutrinas religiosas, principalmente a cristã, por exaltar a humildade e a 

resignação, por outro, delas nos afastam por não haver uma recompensa final.   

Essa dualidade secular que assalta o homem – a crença na existência de um 

mundo em outra dimensão comandado por um ser Onipotente, e a preparação para nele 

penetrarmos e a racionalidade que inviabiliza essa crença – faz o eu-poético conceber 

Deus mais humanizado, portanto sujeito aos mesmos erros do homem: 

 

 

  (...) 

III 

 

  A dúvida arde. 

  Deus criou todas as aberrações. 

  Depois descansou 

       e levantou-se tarde. 

  Como isso foi possível? 

       Divindade. 

                                                
153 CARBONIERI, Mafra. A Lira de Malavolta Casadei, Ladainha, pág. 6. 
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  (...) 

V 

 

  Aprender 

  (não com Deus mas com poucos) 

  na biblioteca ou na roda de mate 

  (mínima ou nenhuma) 

       a teologia) 

  que estão num único ponto 

       o nó e o seu desate.154 

 

VII 

 

  (...) 

 

  Deus 

  criou o pecado e a penitência 

       (e confundiu-os). 

 

Ainda, em outro poema – Improviso: 

I 

 

  Onde caiba 

  este inútil e raso pensamento: 

  nenhuma folha leva das árvores o vento 

  sem que Deus saiba (ou faça caso). 

 

  Oremos. 

  Deus não desconhece o desmatamento.155 

 

                                                
154 IDEM. Ibidem, Teologia mínima, pág. 18-19. 
155 IDEM. Ibidem, Improviso, pág. 48. 
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A ponta de fina ironia que se percebe no verso /Oremos/, deste poema, já se 

mostrava no poema mencionado anteriormente a este, do qual extraímos trechos de três 

partes, e cuja parte final apresenta uma estrutura própria de ladainha: 

 

VI 

 

  Oremos. 

  Púrpuras e úlceras. 

  Oremos. 

  Orgia e culpa. 

  Oremos. 

  Ossos e heresia. 

  Oremos. 

  Holocausto e fausto. 

  Oremos.156 

 

Já que mencionamos “partes do poema”, cabe aqui considerar o fato de que, dos 

trinta poemas do livro de Malavolta, onze possuem essa estrutura fragmentária 

demarcada por algarismos romanos, excetuando-se, apenas, Os pássaros cujas 

partes/estrofes possuem como que um título, colocado à direita da página: 

 

  Os pássaros 

 

  Traídos 

 

  Liberdade. Asfixia. 

  Os pássaros fugiram 

  para a aragem envenenada 

  (tardia) 

 

  (...) 

 

                                                
156 IDEM. Ibidem, Teologia mínima, págs. 18-19. 
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  Urbanos 

 

  Os pássaros. Eles gritam. 

  Atormenta-os 

  um coro de estridências. 

  Motores. Buzinas. Rock de esquina. 

  Mais alto. Abanam as asas. Desafinam. 

  Declarações de amor, 

  só uma oitava acima 

  do clamor (humano).    

 

Em alguns poemas, essa necessidade de fragmentação transforma essas partes 

em cenas que compõem uma peça teatral, aproximando-se do gênero dramático, ao 

mesmo tempo em que demonstra uma habilidade do autor em analisar sob ângulos 

diferentes um dado tema, ou, por outras vezes, estabelecer uma fronteira entre aquilo 

que os olhos vêem, o concreto, e a impressão ou juízo que desperta na consciência do 

eu-poético. Ao se valer de uma divisão explicitamente marcada, o que se pretende é 

chamar a atenção para a importância de se considerar o poema de forma fracionária, 

muito mais marcante do que simplesmente a divisão dos versos em estrofe. No poema 

“As Quaresmeiras”, a longa primeira parte – 35 versos – pinta a nossos olhos um 

cenário impressionista dessas árvores a enfeitar as calçadas e praças, juntamente com a 

associação quaresma-roxo-morte que contempla um plano de significação metafórico. A 

segunda e a terceira parte do poema – ambas com três versos – resumem em cada 

primeiro verso – consciência e lembrança – a significação desse quadro diante da retina 

do eu-poético. 

As Quaresmeiras 

I 

 

  Purple glory tree 

       (or princess flower), 

       as quaresmeiras de minha cidade 

       estão morrendo nas calçadas e nas praças. 

  Molham-se na garoa ácida 

  (e estão morrendo). 
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  Sentem no ar a emboscada dos gases 

  (e estão morrendo). 

 

  Que água faz espelhos de graxa e cheiros 

  no asfalto solto? 

  Como reconhecer-se no esgoto 

       ou no gosto dos lixeiros? 

       Mãos de serra, no meio da copa 

       e do espanto, 

       abrem caminho para os fios. 

       Estão morrendo 

       as quaresmeiras de minha cidade. 

 

  Púrpuras, 

  acariciantes e resignadas como o limbo ou o nada, 

  mortuárias e fora do tempo, 

  espalham-se na falsa florada. 

 

  As quaresmeiras 

  sabem que estão morrendo. 

  Por isso, 

  apenas por isso, 

  oferecem nas calçadas e nas praças 

  uma florada a mais, ao ano, 

  para adiar a morte 

       (um adeus urbano). 

  Avisam. Estamos morrendo. 

  E gerando as sementes do socorro, 

       vestem a cidade de roxo. 

 

  As quaresmeiras, 

  purple glory tree or princess flower, 

  criam uma primavera para o seu enterro. 
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II 

 

  Consciência. 

  As quaresmeiras fazem da morte 

       sobrevivência. 

 

III 

 

  Lembrança. 

  Púrpuras, quase sempre, 

       são esperança.157 

 

Nessa lírica de Malavolta, há um longo poema narrativo, com 72 versos, 

dividido em quatro partes, no qual se conta a história de um guru indiano que foi notícia 

no mundo todo em 2003, pois, alegando não comer e nem beber há décadas, ele se 

submeteu a uma internação em um hospital, na Índia, durante dez dias, para que os 

médicos pudessem monitorá-lo e comprovar a verdade de sua afirmação. Para espanto 

de todos, mesmo sem comer nem beber, o guru manteve o seu estado de saúde sem 

deterioração. No poema, porém, percebe-se a intencionalidade de mostrar, mesmo que 

seja através da ironia, o comportamento do homem, sempre movido por interesses que o 

conduzam ao poder e à vantagem sobre seu semelhante. 

 

Esforço de Guerra 

 

I 

 

  General. 

  Informo secretamente. 

  Prahlad Jani, guru indiano de oitenta anos, 

  acaba de deixar o Hospital Central de Ahnedabad 

  após um jejum não interrompido de dez dias. 

  Prahlad Jani, 

                                                
157 IDEM. Ibidem, As Quaresmeiras, págs. 31-32. 
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  na postura de lótus, 

  permaneceu numa sala fechada, 

  sempre, e monitorada por um sistema 

  de câmeras de alta precisão. 

  (...) 

 

II 

 

  Prahlad Jani 

  vive em cavernas de Punjab, 

  no Himalaia, não longe do Paquistão Oriental. 

  O ermitão 

  sente as reverberações 

  dos desertos ao redor de Jaipur, diz ele, e os sons 

  da harmonia cósmica. 

  (...) 

 

III 

 

  Urgente. 

  Médicos afegãos 

  burlaram ontem a barreira. 

  Estiveram pela manhã no Hospital Central 

  de Ahnedabad 

  e fotografaram laudos e exames clínicos. 

  Acham que podem descobrir o segredo 

  de Prahlad Jani 

  em benefício de seu exército. 

   Visam aumentar  

       a resistência dos soldados 

       à fome. 

 

IV 
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  General. 

  Secretamente. 

  Prahlad Jani voltou às cavernas 

  de Punjab. Depressa. 

  Não faremos do tempo um inimigo. 

  A diminuição no custo do suprimento 

  aliviará de muito 

       o esforço de guerra.158 

 

Essa aproximação com a prosa dá-se não somente, como nesse poema, 

pelo aspecto narrativo, mas principalmente pela liberdade formal que se encontra em 

todos os poemas do livro – excetuando-se Idílio Senil composto de oito dísticos com 

versos decassílabos –: são versos longos ao lado de versos muito curtos e ausência de 

rimas – que não implica, como já dissemos em uma análise, em escassez rítmica –. 

Malavolta soube explorar a cadência sonora valendo-se de aliterações, assonâncias e 

outros recursos fônicos que deixam entrever um autor com boas noções musicais. 

Já que citamos o nome Malavolta, façamos um breve comentário sobre o 

nome dessa máscara de Mafra Carbonieri: Miguel Carlos Malavolta Casadei. Por se 

tratar de descendente de imigrantes italianos, os dois sobrenomes não nos causam 

estranheza, mas o primeiro nome – Miguel – cuja significação em hebraico é “Quem é 

como Deus”? Pode fazer sentido no contexto da obra. 

Por todo o livro, como já mencionamos, paira um olhar pessimista sobre 

a condição humana, no que diz respeito ao seu relacionamento com o próximo, e uma 

resignação, após uma indignação por certas atitudes. Essa resignação encontra respaldo 

na resposta à pergunta que dá origem ao nome: somos humanos, portanto longe do 

Criador e, embora sejamos feitos à sua imagem e semelhança, não conseguimos 

enxergar no próximo um irmão. Algumas vezes, em poemas do livro, fato também já 

mencionado por nós, a imagem de Deus aparece com alvo de ironia para tentar justificar 

a nossa fraqueza: se Deus se humanizasse, certamente os erros seriam cometidos por 

ele, assim como nós os cometemos. 

Vale a pena, como confirmação dessa indignação e sua relação com a 

semelhança que carregamos de uma força maior, observarmos alguns trechos do poema 

                                                
158 IDEM. Ibidem, Esforço de Guerra, págs. 39-41. 
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Liana Friedenbach, nome de uma estudante de 16 anos, morta no final de 2003, 

juntamente com o namorado de 19 anos, quando acampavam em um sítio abandonado 

em Embu-Guaçu. 

Liana Friedenbach 

I 

 

 Meu semelhante 

 matou Abel e teria sacrificado Isaac 

 se o carneiro não bastasse. 

 Meu semelhante anunciou: 

 “Vende-se um semelhante”. 

 Meu semelhante 

 edificou no mundo todo uma arquitetura 

 de ossos humanos. E compôs para a história 

 um coral e dores e silêncios. 

 Meu semelhante é assaltante. Traficante. Terrorista. 

 Acionista. Minimalista. 

 (...) 

 

II 

 

 Um casal. 

 Apenas um jovem casal. 

 Meu semelhante, com uma bala na nuca, 

 fez tombar Felipe Caffé. 

 Esfaqueou Liana Friedenbach até a morte. 

 

 (Deixemos  

 para um poema não escrito 

 as abominações da esperança 

 vagarosamente convertida em terror). 

 

III 
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 No escuro, 

 e por um momento, olho-me ao espelho. 

 Não quebro o espelho e acendo a chama. 

 Quebro a semelhança com um soco rotundo. 

 Estilhaço a semelhança e a faço em fragmentos 

 ao assoalho (imundo). 

 Espalho 

 com o passo raivoso das botas 

      os cacos e a lama.159 

  

 Através desse poema e de outro mencionado – Esforço de Guerra – fica 

explícita a contemporaneidade dos temas de alguns de seus poemas. Malavolta extrai do 

cotidiano a poesia que inunda seus textos, ou melhor, ele busca no cotidiano o tema que 

lhe servirá de motivo para os versos. Apesar de toda a brutalidade do mundo que o 

cerca, essa máscara se mantém firme e não raras vezes vemos um verso em que ele se 

recusa a aceitar essas determinações do meio – vejamos Ponto Crítico –. Como diz o 

significado do seu segundo nome – Carlos – ele é forte. 

 Finalizando, poderíamos observar uma coincidência entre as iniciais do 

sobrenome dessa figura de Mafra e o sobrenome desse autor: MC, de Malavolta Casadei 

(A Lira de Malavolta Casadei), e MC, de Mafra Carbonieri. Talvez, apenas uma 

coincidência, não fosse o fato de essa máscara ser a que mais se aproxima da imagem de 

seu criador. Essa discussão, entretanto, fica suspensa aqui para ser retomada na 

conclusão do trabalho. 

 

                                                
159 IDEM. Ibidem, Liana Friedenbach, págs. 37-38. 
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Carta sobre o Destino e a Urgência 

 

 Esta lírica é a única assinada pelo próprio Mafra Carbonieri e dela extraímos os 

poemas Carlos, Carta Sobre a Solidão, Lugar e Rascunho para a nossa análise. 

 

 

Carlos 

 

 

    As sombras já são antigas. 

    A noite arma ao meu redor os retratos da família. 

    Há um relógio no escuro e morcegos no porão. 

    Antes de tirar a água do poço, 

    fantasmas me espiam do corredor. 

 

    Há doze portas na casa. 

    Todas rangem. 

    As tábuas do soalho são largas como coxas. 

    Rasgo mais um caderno 

    enquanto os cães perseguem o faro e os princípios. 

    Para onde foram as horas inúteis 

    de meu pulso? 

    O oratório faz silêncio. 

 

    Na vidraça fechada 

    o mundo espera a madrugada para nascer. 

    O vento dilacera as palavras. 

    Marco o encontro com a poesia 

    mas chego tarde. Ela partiu para Itabira  

    ou Lavras. 

 

    A montanha abortou o ferro 

    pelos precipícios. 
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    Sangrando medo nas nascentes, 

    a montanha é a dinamite 

    e o seu ofício. 

 

    Rente, 

    aparo as quinas do poema 

    no chão de Minas. 

    Há um braço torto em cada sombra 

    onde não chegam as velas. 

    Tudo isto tem o brilho duma escama 

    na janela. 

 

    Volto para a cama. 

    Isto não é um poema. 

 

 

O estrato fônico 

 

 

 A exploração sonora, principalmente da vogal média “a” e da posterior “o”, é 

bastante sugestiva para a criação de uma atmosfera que privilegia o sussurro, a 

confidência e a leve tristeza que brota da consciência de não se poder, plenamente, 

realizar aquilo que se deseja. Assim, versos como o segundo e o terceiro da primeira 

estrofe sugerem uma melodia que se aproxima de um lamento. Se o primeiro deles traz 

por oito vezes a vogal “a”, o segundo, por sua vez, repete por nove vezes o som “o”. A 

duração dos sons é semelhante: eles se prolongam para intensificar aquilo que sugerem: 

 

   

A noite arma ao meu redor os retratos da família. 

Há um relógio no escuro e morcegos no porão. 

 

A noite arma ao meu redor os retratos da família. 

um relógio no escuro e morcegos no porão. 
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Se os diferentes pontos de articulação de tais vogais produzem o ritmo desejado, 

estabelecendo um contraste entre esses dois versos, dois outros sons, produzidos agora 

por consoantes, executam a tarefa de aproximá-los: o /R/ vibrante de “redor”, “retratos” 

e “relógios”, e a nasalização do /n/ e /m/ em “noite”, “arma”, “meu”, “família”, “um”, 

“no” e “morcegos”. Esses sons sugerem o ruído que se ouvia na noite: o relógio com o 

seu “tiquetaquear” – observe-se a utilização das linguodentais /t/ e /d/ em “retratos da 

família” – e o bater de asas dos morcegos, cuja vida noctívaga os faz manifestarem-se 

no horário de trevas. Misturada a esses ruídos, a sugestão de algo que transcende a 

realidade conhecida vem no valor expressivo da sibilante. Os dois últimos versos dessa 

primeira estrofe recolhem todos os sons que vinham se apresentando para completar tal 

atmosfera de sons velados: 

 

    Antes de tirar a água do poço, 

    fantasmas me espiam do corredor. 

 

 Neles, retornam as linguodentais /t/ e /d/ e as nasais /n/ e /m/, 

acrescentando-se, ainda, a bilabial /p/ e a sibilante /s/, numa harmoniosa seqüência cuja 

melodia, nas três primeiras palavras do último verso, parece se abrir a nossos ouvidos 

de maneira que a cena se descortine aos nossos olhos: 

 

   fantasmas me espiam 

 

 Na segunda estrofe, os ruídos continuam. Agora, é o barulho produzido 

por uma movimentação, mesmo que solitária, dentro da casa. O som /z/ e, novamente, a 

vibrante /R/ reproduzem o ranger das portas, enquanto as oclusivas /p/, /b/, /t/ e /d/ nos 

remetem ao ruído de passos sobre o assoalho, reforçado pela repetição do som /k/ nas 

palavras “como” e “coxas”. 

 

   Há doze portas na casa. 

   Todas rangem. 

As tábuas do soalho são largas como coxas. 
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 Aliás, nesse terceiro verso, a exceção de uma vogal “u”, toda a 

construção se baseia nas vogais “a” e “o”: uma reiteração do lamento monótono, 

cortado apenas pelo ruído da madeira – portas e tábuas do soalho – que, por ser externo, 

prende o eu-poético à realidade tangível. 

 

As tábuas do soalho são largas como coxas. 

 

Nos outros versos dessa estrofe, o som sibilante continua de maneira a 

reforçar o tom de confidência entre o eu-poético e o lugar em que ele se encontra. Essa 

confidência é reforçada pelo fato de não haver outro ser humano presente no cenário. Já 

na estrofe seguinte, a terceira do poema, esse clima de sussurro é quebrado pela 

presença marcante das oclusivas bilabiais e linguodentais. São 19 ocorrências que, 

diferentemente do som que está próximo do eu-poético, que está ao seu redor, pressupõe 

a existência de um outro espaço, dessa vez, externo, em que há um “pulsar” que se 

assemelha às batidas de um coração, ou seja, marca a consciência de uma vida para 

além da casa em que o eu-poético se encontra:  

 

    Na vidraça fechada 

    o mundo espera a madrugada para nascer. 

    O vento dilacera as palavras. 

    Marco o encontro com a poesia 

    mas chego tarde. Ela partiu para Itabira  

    ou Lavras. 

 

  Mas, mesmo nesse outro espaço, a melodia monótona – notadamente 

marcada pelo uso das nasais – o persegue como um lamento pela inevitabilidade da 

decepção por não atingir o objetivo desejado. Até o verso final do poema, a melopéia é 

privilegiada em construções como: 

 

    Sangrando medo nas nascentes, 

    a montanha é a dinamite 

    (...) 

 

ou 
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    Há um braço torto em cada sombra 

    onde não chegam as velas. 

    Tudo isto tem o brilho duma escama 

    na janela. 

 

 

 Seria escusado dizer, mas vale como efeito reforçativo desse caráter sonoro do 

poema, que os períodos curtos, predominantemente simples, garantem um ritmo 

pausado, próprio de enunciados que evitam, por si sós, uma concatenação de idéias. 

Esta se realiza mais pela imagem que se cria do que pelos elementos coesivos. O que se 

pretende dizer é que, intencionalmente, o enunciado – e, conseqüentemente, o valor 

sonoro – esconde por traz de palavras uma significação maior que o obriga a se valer de 

um ponto-final para não revelar aquilo que deve ficar velado. 

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

 O poema já se abre metaforicamente ao se atribuir às sombras uma característica 

que não lhes seria própria: antigas. Antigo pressupõe aquilo que existe há muito tempo, 

que vem de longa data; sombra é a obscuridade produzida pela interceptação dos raios 

luminosos por um corpo opaco, é a ausência de luz, o que estaria de acordo com o termo 

“noite”, no segundo verso, visto que ambas pertencem ao mesmo universo semântico, 

assim como “fantasmas” no quinto verso. Mas, ao se personificarem esses dois termos – 

já que “a noite arma os retratos da família” – o que se percebe é que a eles é 

acrescentado um significado segundo: a sombra é o obscurantismo, é a privação da luz 

e, como conseqüência, da liberdade. Não é à-toa que o termo “sombras” inicia o poema, 

pois ele representa a importância que sua significação tem para o eu-poético. Por isso, 

elas são “antigas” e não “velhas”, cuja conotação seria depreciativa e nos faria perceber 

algo que já não tem tanta validade. 

 Marca registrada na poética de Mafra Carbonieri é a união, através da aditiva “e” 

de percursos figurativos diferentes, como ocorre no verso: 
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enquanto os cães perseguem o faro e os princípios. 

 

 Perseguir o faro seria uma maneira de associar a habilidade do animal em 

perseguir o rastro da caça, numa referência explicitamente concreta – o cão perseguindo 

a presa –, o que difere de “perseguição dos princípios”. Nessa associação, surge um 

significado estranho à primeira construção, visto que o objeto dessa perseguição deixa 

de ser algo presente no mundo real e passa a significar a busca pelo cumprimento da lei, 

da determinação da moral. Nesse sentido, “cães” deixam de ser simplesmente os 

animais irracionais e passam a ter uma conotação de seres humanos, conscientes que 

são, agora, da ação que praticam – perseguir. 

 A metonímia está presente nos dois versos da segunda estrofe: 

 

    Para onde foram as horas inúteis 

    de meu pulso? 

 

quando se estabelece uma relação de contigüidade entre a parte do corpo e o objeto que 

costumeiramente se usa nessa parte: o relógio de pulso. Nessa relação metonímica, 

encontra-se outra metafórica: as batidas do pulso – a pulsação –, que correspondem a 

um ritmo parecido com o do relógio – marcam, como este, as horas, que, num 

significado ampliado, corresponderiam à vida. Nesse sentido, ao se questionar para onde 

foram as horas – que ele cataloga como inúteis – de seu pulso, o que ele quer que 

percebamos é que esse auto-questionamento se refere ao tempo que passou de sua vida 

sem que ele tivesse agido. Pulso, por extensão, passa a significar a capacidade de 

mando, a sua firmeza. 

 Esse veio metafórico continua a percorrer o poema estabelecendo uma 

intersecção entre dois planos que, a partir da terceira estrofe, passa a contemplar a 

metalinguagem. O que interessa, nesse momento, é a poesia e, por isso, ela é 

personificada: 

 

    O vento dilacera as palavras. 

    Marco o encontro com a poesia 

    mas chego tarde. Ela partiu para Itabira 

    ou Lavras. 
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 Observe-se que o vocábulo “encontro” é antecedido pelo artigo definido “o” e 

não pelo indefinido “um”. O encontro é um encontro determinado, não um qualquer. A 

escolha por tal artigo pressupõe que se trata de algo diferenciado, único, que deve 

ocorrer, daí a sua importância. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

  Os objetos representados que nos remetem à nossa realidade estão relacionados 

ao espaço que compreende, primeiramente, o interior de uma casa, abrindo depois para 

o mundo ao contemplar um acidente geográfico e um lugar particularizado e, 

finalmente, o retorno às coisas que lhe são próximas e que seus olhos abarcam. Sendo 

assim, termos como “relógio”, “porão”, “corredor”, “portas”, “soalho”, “oratório” e 

“vidraça”, por pertencerem ao universo semântico de “casa” e estarem associados a 

outros termos como “noite”, “morcegos”, “fantasmas” e “rangem”, revelam-nos a 

consciência de um espaço opressor que vigia o eu-poético e, com isso, impedem-no de 

produzir aquilo que deseja. E aquilo que ele deseja é a produção da poesia. 

 Uma outra representação de muita importância faz-se presente no segundo verso 

da primeira estrofe: 

 

A noite arma ao meu redor os retratos da família. 

 

 A expressão “retratos da família” extrapola a significação de apenas uma 

imagem reproduzida por uma pintura ou fotografia; ela é sim uma imagem, mas que se 

forma no seu mais profundo “eu”: é a lembrança de todos que o cercaram e que, naquele 

momento, não estão com ele. São fragmentos de vida que retornam, pouco a pouco, ao 

contemplar a solidão que o cerca. Por isso, o verbo “armar” – A noite arma – no sentido 

de “montar”, “encaixar peças”. Tudo isso faz com ele se sinta mais só dentro do espaço 

que parece ampliar-se. O numeral “doze” e o adjetivo “largas” dão mostras dessa 

ampliação: 
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    Há doze portas na casa. 

    (...) 

    As tábuas do soalho são largas como coxas. 

 

 O espaço descrito – e que bem poderia corresponder ao interno do eu-poético, 

uma vez que de um lugar estéril nada brota, assim como dentro de si não surge a poesia 

– possui limites definidos que se confirmam através de imagens como “porta” e 

“vidraça fechada”. Mas, se a porta, pelo menos em princípio, não permite a passagem 

da luz, a vidraça, diferentemente, permite que se visualize o que está do outro lado. 

 Notemos que não se trata de uma “janela fechada”, mas uma “vidraça fechada” 

que vai permitir a oposição cromática entre “noite” e “madrugada”. Aquela traz as 

trevas, esta, a luz. 

 Com os versos: 

 

    Na vidraça fechada 

    o mundo espera a madrugada para nascer. 

 

estabelece-se o pressuposto de que a madrugada vai nascer e as trevas da noite irão se 

dissipar. Com isso, o mundo nascerá e, para que isso aconteça, é preciso do estímulo de 

algo que vem de fora: o externo. Da mesma maneira, a poesia poderá surgir, pois esse 

impedimento do espaço que o sufoca irá se transformar em estímulo ao se tornarem 

visíveis os objetos e cenários que agora nascerão diante de seus olhos. 

 Na quarta estrofe, o cenário que se descortina é o do estado de Minas Gerais, 

uma região em que se encontram muitas montanhas e muito minério de ferro. A 

referência explícita, nos últimos versos da estrofe anterior, a duas cidades desse estado – 

Itabira e Lavras – confirma a localização espacial que nos dá a sensação de realidade.  

 Ao dizer que 

 

    a montanha é a dinamite  

    e o seu ofício. 

 

percebe-se uma redundância na metaforização da montanha: “ofício da dinamite” é o 

emprego da dinamite, é o “provocar explosão”. Ora, a própria carga semântica desse 
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vocábulo – dinamite – já nos permite associar a função ao objeto. Contudo, o que marca 

fortemente esse estrato das objetividades apresentadas é o fato de se relacionar um 

“objeto”, real a nossos olhos, a algo abstrato – o ofício – na intencionalidade de 

contemplar dois planos: um que satisfaça a nossa sensorialidade ao privilegiar a visão 

ou mesmo o tato, e outro que busca associação entre esse mesmo objeto e o nosso 

conhecimento de mundo. Note-se que não se trata do “efeito” da dinamite, que seria, 

sem sombra de dúvida, a explosão, algo que contemplaria o plano real, mas o seu ofício, 

ou seja, a sua função. 

 Na quinta estrofe, nova referência a Minas Gerais, estabelecendo, mais uma vez 

uma relação entre esse espaço e a consolidação do “fazer poético”. É nesse local 

determinado, ou melhor, é esse local determinado que servirá de sensor e, ao mesmo 

tempo, modelo da produção poética: 

 

    Rente, 

    aparo as quinas do poema 

    no chão de Minas. 

 

 “Aparar as quinas do poema” é uma tentativa de fazer acessível a nossos olhos, 

novamente privilegiando o aspecto visual, uma vez que quinas se refere à extremidade 

aparente de um ângulo saliente, o resultado do esforço do eu-poético. 

 Através dessas observações, chega-se à conclusão de que o poema todo se 

estrutura numa intensa relação espacial entre um local determinado e o fazer poético. Os 

dois últimos versos mostram, com precisão, esse envolvimento dos dois planos: 

 

    Volto para cama. 

    Isto não é um poema. 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

 

 O poema revela-nos uma percepção da produção poética relacionada a uma 

noção espacial. A casa em que o eu-poético se encontra e que, à noite, se torna propícia 
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aos sons que tornam patente a ausência de outros seres humanos no espaço, se apresenta 

como um ventre estéril, incapaz de lhe fornecer as condições necessárias ao fazer 

poético. A imagem da vidraça fechada onde o mundo espera o dia para nascer reforça 

esse aspecto de bojo, de ventre, de onde algo vai “nascer”: 

 

    Na vidraça fechada 

    o mundo espera a madrugada para nascer. 

 

 O desencontro entre ele e a poesia mostra a sua consciência de que o estado 

poético não é algo que se possa pré-determinar; não existem condições pré-

estabelecidas para que ele surja, não existem horários específicos para que ele se 

manifeste. Portanto, embora a noção de espaço esteja servindo de sustentação para a 

realização poética, percebe-se que essa relação que o eu-poético estabelece serve mais 

como busca de uma inspiração que ele sabe que não virá do ambiente em que ele se 

encontra. A poesia pode se servir dos lugares e objetos; ela não parte deles: é o olhar do 

poeta que consegue enxergá-la onde ela se aloja. 

 Uma outra consciência se revela: o estado poético necessita de palavras para que 

possa se materializar. Aí, é a eterna busca pela palavra exata, preocupação esta muito 

presente na obra de Mafra Carbonieri. E já que o eu-poético busca no ambiente essa 

manifestação, nada mais perfeito do que a imagem do vento, que a tudo leva, que tudo 

espalha, para tentar definir essa frustração por não conseguir produzir um poema, uma 

vez que essa é a sua intenção ao se encontrar só naquele espaço: 

 

    O vento dilacera as palavras. 

 

 Completando o quadro imagético, essa consciência da impossibilidade de 

realização de seu desejo, que é a busca pela poesia, aparece na figura da montanha. Essa 

imagem está associada à inspiração e ao retiro a “lugares elevados” onde, talvez, seria o 

lugar propício à produção poética, não como localização espacial, mas como lugar 

transcendente para onde se dirige o espírito poético. Numa significação simbólica mais 

profunda, a montanha é a via de acesso a níveis superiores, em cujo cimo se percebem 

amplos panoramas. Numa analogia com a vida interior, ela representa o desejo de 

ascender a níveis superiores de consciência e, portanto, tem um efeito espiritual 

elevador.  
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 A oposição entre a montanha e o precipício mostra-nos os dois níveis limítrofes 

de posição da consciência, mediados pelo “chão de Minas” onde serão aparadas “as 

quinas do poema”, numa clara alusão à sua produção poética que vai se manter na 

sombra. E, aqui, temos um significado ambíguo: aquilo que o eu-poético produz vai 

ficar na sombra “onde não chegam as velas” por ser uma produção menor e não 

despertar o interesse, os holofotes, as atenções, ou a sua produção estará à sombra de 

outra produção maior com a qual, talvez, ele esteja conversando? 

 Os dois versos seguintes revelam o conhecimento de que todo esse suposto 

“brilho” nada mais seria do que uma “escama na janela”, ou seja, um revestimento que 

recobriria, protegendo, e, ao mesmo tempo, encobrindo, a total ausência desse espírito 

poético que, segundo ele, não esperou pela sua chegada ao encontro marcado.  

Decepcionado com essa incapacidade de produção, ele retorna para a cama, de onde 

havia saído para a tentativa frustrada e se dá conta de que aquilo que produziu não é um 

poema. Mas, tanto é um poema, e disso ele tem consciência, que ele o mantém escrito e 

dele se utiliza para a composição de seu livro. 

 

    Volto para a cama. 

    Isto não é um poema. 

 

 

 

Conclusão 

 

 

 A questão da ambigüidade que levantamos no estrato dos aspectos 

esquematizados praticamente se esclarece ao considerarmos o título do poema e 

algumas referências que a eles se associam: Carlos reporta-nos a Carlos Drummond de 

Andrade, poeta mineiro, nascido em Itabira – MG, em outubro de 1902. A partir dessa 

informação, outros termos no poema ganham sentido: os nomes das cidades, a própria 

menção ao estado de Minas Gerais, o fazer poético e o “braço torto”. 

 Esse último é uma espécie de analogia aos versos do conhecido poema do poeta 

mineiro, Poema de Sete Faces, no qual aparece, na primeira estrofe, a referência a um 

certo “anjo torto”: 
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    Quando nasci, um anjo torto 

    desses que vivem na sombra 

    disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 

  

 Dois termos – torto e sombra – se repetem no poema de Mafra, configurando 

essa intertextualidade e buscando em Drummond um modelo para o seu poema, por 

isso, ele apara as “quinas do poema no chão de Minas”. As imagens do “torto” e do 

“gauche” se completam. Drummond projetou-se no anjo torto para dizer a si mesmo 

que é preciso ao poeta uma gauchização da vida. Mafra confirma essa postura de 

Drummond que reforça nos versos do poema Segredo: 

 

    A poesia é incomunicável. 

    Fique torto no seu canto. 

    Não ame. 

  

 O sentimento de solidão individual que verificamos no poema estudado, que é 

também o de solidão no mundo, vai ao encontro da auto-referenciação poética tão 

trabalhada dentro da lírica modernista, da qual fez parte Drummond. 

 Ao dar o título de Carlos ao seu poema, o eu-poético procura estabelecer um 

diálogo com o poeta mineiro, como se fosse uma confidência a lhe mostrar que o 

esforço praticado para a produção de um poema foi vão.  

 A montanha a que se refere seria o obstáculo a ser vencido para o alcance do seu 

objetivo. Um objetivo valorizado pelo eu-poético já que o faz retirar-se de sua cama, à 

noite, o que representaria o seu momento de descanso depois do trabalho diário, para 

tentar atingi-lo, ou seja, fica nítida a sua concepção do “fazer poético” vinculado a um 

tempo que não pode ser determinado pela vontade do produtor. Esse tempo existe, é 

real, no caso do poema, ele se manifesta numa noite, mas é subordinado a um outro 

tempo maior que foge do domínio do poeta.  

 Ao evocar o espaço que nos remete ao poeta Carlos Drummond de Andrade, a 

pretensão desse outro poeta é cercar-se das coisas concretas que serviram para a 

produção do poeta mineiro a fim de que elas possam “inspirá-lo” na criação de seu 

poema. Da mesma maneira, ao afirmar que “há um braço torto em cada sombra onde 

não chegam as velas”, Mafra reconhece a existência desse lado “gauche” nos poetas. 
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Afinal, eles vêem as coisas através de uma outra ótica. Resta a ele esperar o momento 

em que as coisas queiram se revelar. 

 Aliás, este é o mesmo tema de outro poema do livro que estamos analisando. À 

página 41, encontramos uma espécie de estrofe faltante ao poema analisado: 

 

Página 

 

    Espero o poema. 

    O frio que faz seria a casa estar deserta? 

    Eu sou a casa deserta e o frio. 

    A lareira me acusa pela falta de lenha. 

    Mantenho as luzes acesas 

    e a chaleira no fogão. 

    Não preciso atrair a noite para o meu café. 

    Ela está em mim. Única sobrevivente de meu naufrágio. 

    O relógio nada interrompe. 

    Rasgo esta página. Hoje a poesia não virá. 

 

 Temos aqui a confirmação do sentimento de solidão individual que 

mencionamos há pouco. Como ele mesmo confessa, a casa deserta é ele, ambos se 

misturam e o interno acaba por conferir ao externo as suas características. Há o desejo 

de produção, mas ele não se consolida, pois lhe falta algo que ele não consegue 

encontrar. Essa procura o faz sentir-se angustiado a ponto de rasgar aquilo que 

conseguiu produzir, mas que não o satisfez por não ter qualidade, por isso ele rasga, 

inutiliza.  

 Mas essa ação de rasgar não é concreta, é apenas intencional, caso contrário o 

poema não se apresentaria a nossos olhos. Ela representa apenas o seu julgamento 

quanto à produção, julgamento este que será discutido na conclusão do trabalho. 
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Carta Sobre a Solidão 

 

 

    Requer 

    a solidão poucas palavras. 

    E exatas. 

            O infinito cabe numa palavra. 

            O odioso amor 

            em todas o seu sentido crava. 

    A cortesia do solitário é a concisão. 

 

    Saber a hera na noite longa, 

    além destas paredes e das outras, 

            da infância, 

    recobrindo o claro e o insólito 

            do mundo, 

    enquanto as vigas que o sustentam 

    estalam de mistério e revelação. 

 

    A ternura é sempre rara (e cara). 

    Só depois se descobre o endereço 

            da bala perdida. 

    Saber a noite expondo enganos e embustes. 

    Lâminas de aço 

            no seu olhar difuso. 

    Pregos limados no abraço 

            e no aperto da mão. 

 

    Meu Deus, 

    o súbito cheiro do forno 

    e dum jardim fechado. 

    Que importam os vapores do petróleo 

    e os excrementos da convivência? 
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    A solidão 

    requer memória e algum silêncio, 

    um pouco de noite pela casa antiga, 

    a noite de dentro, com incenso e riso, 

    no ar uma cantiga eslava, 

    um retrato de mulher na escrivaninha, 

    sobre a poltrona As Palavras e O Estrangeiro, 

    a chuva, agora a chuva na vidraça, 

    iluminada e tênue, a madrugada, 

    e as culpas queimando no cinzeiro. 

 

 

 

O estrato fônico 

 

 

 A exploração dos recursos fônicos tem especial destaque na utilização das 

vogais, principalmente a média “a”, a posterior “o” e a anterior “e”. Há assonâncias em 

versos como: 

 

    A cortesia do solitário é a concisão. 

    (...) 

    recobrindo o claro e o insólito 

           do mundo, 

    (...) 

    o súbito cheiro do forno 

    (...) 

    Que importam os vapores do petróleo 

    (...) 

 

que nos fazem associar a utilização reforçada dessa posterior a um tom soturno que 

revela esse estado que se procura definir ou, pelo menos, compreender, que é a solidão. 
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Mas, como o reconhecimento desse estado depende de outros fatores e entre eles se 

encontra uma predisposição interior do ser que o sente, uma vez que o espaço externo 

nem sempre é o causador, é necessário também o envolvimento com um contínuo em 

que não haja interrupções bruscas a fim de se ter a certeza (ou de se desejar, ou ainda de 

se constatar) de que nada interferirá para a quebra da consciência desse estado. Esse 

contínuo vem representado pela melopéia construída com a utilização a anterior “e”, 

como atestam muitos versos, entre eles: 

 

    estalam de mistério e revelação. 

    (...) 

    Só depois se descobre o endereço 

    (...) 

    Saber a noite expondo enganos e embustes. 

 

 O lamento, talvez por considerar negativo esse estado, pode ser constatado na 

utilização da média “a”, mas, embora no poema todo seja essa vogal a que apareça 

maior número de vezes – são 122 ocorrências, ao passo que o “e” e o “o” estão 

presentes em 97 ocorrências, cada uma, o que nos mostra a conjunção perfeita das 

representações que fazem – a sua utilização não está concentrada em versos específicos. 

À exceção da última estrofe em que encontramos um verso com nove ocorrências do 

“a” e outro com sete, a sua distribuição ao longo do poema se faz de maneira uniforme. 

É como se ela representasse um som longínquo que se parecesse muito mais com um 

pranto de uma zona mais profunda do eu que não contemplasse a consciência. E mesmo 

nesse verso em que ela ocorre num maior número de vezes, isso se dá em virtude da 

repetição de uma palavra, o que configura uma tentativa de reiteração do som, mas sem 

um processo racional de busca por um outro termo que lhe permitisse a mesma 

construção sonora: 

 

    a chuva, agora a chuva na vidraça. 

 

 A nasalização, apoiada na utilização dos fonemas /mê/ e /nê/ – e também no 

dígrafo “nh” -, completa essa atmosfera de monodia – uma canção, triste, entoada por 

uma única voz, sem acompanhamento –: 
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    Saber a noite expondo enganos e embustes. 

    (...) 

    requer memória e algum silêncio, 

    (...) 

    a noite de dentro com incenso e riso,   

    no ar uma cantiga eslava, 

    um retrato de mulher na escrivaninha, 

    (...) 

 

 Não obstante essa necessidade de silêncio como o eu-poético nos fala no 

segundo verso da última estrofe - /A solidão/ requer memória e algum silêncio/ –, esse 

silêncio, aliado à memória, faz ressurgirem lembranças de fatos passados que, ao serem 

agora, no presente, contemplados, despertam culpas – /e as culpas queimando no 

cinzeiro/ –. Tais culpas e lembranças requerem um outro tratamento fônico que seja 

capaz de marcar essa oposição entre a solidão e as lembranças que, certamente, são 

repletas de presença e não de ausência. O aspecto sonoro se apóia, dessa maneira, nas 

consoantes oclusivas, principalmente nas linguodentais /t/ e /d/ que, juntas, totalizam 76 

ocorrências em todo o poema.  

 São construções como: 

 

    além destas paredes e das outras, 

            da infância. 

 

 Quanto às rimas, percebe-se que, mesmo o poema sendo composto de versos 

brancos, ocorrem algumas tentativas de identidade de sons, sejam eles no final de 

alguns versos ou dentro destes. Quando isso ocorre, há uma preferência pela rima 

toante, na qual coincidem somente as vogais dos vocábulos, no caso do poema em 

estudo, a escolha recai sobre a seqüência “a..a”: 

 

    O infinito cabe numa palavra. 

    (...) 

    em todas o seu sentido cava. 

 

ou 
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    A ternura é sempre rara (e cara). 

 

e ainda: 

 

    no ar uma cantiga eslava 

    (...) 

    a chuva, agora a chuva na vidraça, 

    iluminada e tênue, a madrugada, 

    (...) 

 

 Para finalizar este estrato, uma última observação deve ser feita: a longa e última 

estrofe, composta de um único período – construção que será analisada com mais 

cautela no estrato a seguir –, por se valer de vírgulas ao final de quase todos os versos – 

dos dez versos, somente o primeiro e o último não possuem esse sinal de pontuação –, 

mostra-nos o estabelecimento de uma breve pausa intencional a fim de acentuar o ritmo 

da estrofe derradeira, numa clara alusão ao seu esforço final na tentativa de definir a 

solidão. 

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

 Com o verbo “cravar”, é construída a metáfora/personificação na primeira 

estrofe, atribuindo-se ao amor a capacidade de penetrar com profundidade, prendendo-

se às palavras e fixando-se nelas. Observemos que o seu poder, segundo o eu-poético, se 

faz sentir em todas as palavras e não somente naquela que o representa: 

 

    O odioso amor 

    em todas o seu sentido crava. 
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 Através da elipse, retoma-se o termo “palavras”, explícito no segundo verso do 

poema. E é esse o recurso estilístico usado também na segunda estrofe para se 

estabelecer uma relação entre o concreto e o abstrato: as paredes nas quais se encontra a 

hera, na longa noite solitária, se assemelham a outras, às da infância, numa referência à 

distância temporal que separa o agora do passado. Mas, há a percepção de que existe 

uma semelhança entre esses dois tempos e esta é a presença de algo que os “recobre” e 

que se concretiza na hera. 

 Metaforicamente, as vigas que sustentam essa cobertura representariam a 

contradição presente na condição humana: o mistério e a revelação, já que elas é que 

propiciariam o isolamento do indivíduo e a conseqüente solidão.  

 Aliás, nessa segunda estrofe, há duas construções antitéticas:  

 

    recobrindo o claro e o insólito 

             do mundo, 

    enquanto as vigas que o sustentam 

    estalam de mistério e revelação. 

 

 Claro e insólito se opõem, pois o primeiro é sinônimo daquilo que é evidente e 

manifesto; o segundo, é o desconhecido, o novo. Mistério é algo escondido, secreto, ao 

passo que quando se divulga esse segredo, tem-se a revelação. Com essas antíteses 

revelam-se os dois aspectos do mundo na concepção do eu-poético. Concepção esta que 

será mais bem estudada em outro estrato. 

 Retomando a construção do verso em que ocorre a primeira antítese, verificamos 

que se trata de uma oração reduzida de gerúndio com uma construção um pouco 

incomum. A oração principal é formada pelo infinitivo do verbo “saber”, não seguido 

pela conjunção integrante, como seria de se esperar. Ao contrário disso, segue-o o 

sujeito da oração subordinada acompanhado do verbo nessa forma nominal que é o 

gerúndio. Vejamos como isso se dá: 

 

    Saber a hera na noite longa, 

    (...) 

    recobrindo o claro e o insólito  

             do mundo, 

    (...) 
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em vez da construção: Saber que a hera na noite longa/ recobre o claro e o insólito do 

mundo. O mesmo processo se repete na terceira estrofe: 

 

    Saber a noite expondo enganos e embustes. 

 

que, numa construção regular, seria: saber que a noite expõe enganos e embustes. 

 A intencionalidade nesse tipo de construção é marcar o aspecto durativo da ação 

através do uso dessa forma nominal: “a hera recobre” e “a noite expõe” têm significados 

diferentes de “a hera recobrindo” e “a noite expondo”. O que se pretende é chamar a 

atenção para o prolongamento da ação que não é vista como um fim em si, mas como 

uma constante repetição na qual não se visualiza a finitude. Reforce-se esse aspecto no 

uso do adjetivo “longa” ao lado do termo noite.  

 Esse termo, “noite”, aliás, é usado por quatro vezes no poema e os dois 

significados se casam: ele representa o tempo que transcorre entre o ocaso e o nascer do 

sol, mas também amplia esse significado para um estado de dor, desesperança; tristeza, 

melancolia e abatimento. Além dos dois mencionados acima, aparecem ainda nos 

versos: 

 

    um pouco de noite pela casa antiga, 

    a noite de dentro, com incenso e riso, 

 

Vale completar que essa tentativa de prolongamento, marcada, como dissemos, 

pela utilização do gerúndio, reflete-se na construção sintática da última estrofe: são dez 

versos compondo um único período, longo, composto de orações coordenadas, 

predominantemente assindéticas, assemelhando-se a uma extensa enumeração, como 

uma receita para se obter esse estado de espírito – a solidão. 

 Completando esse quadro metafórico, o último verso: 

 

    e as culpas queimando no cinzeiro. 

 

sugere uma dupla interpretação: as culpas estariam queimando com a finalidade de 

serem extintas, serem destruídas pelo fogo, o que propiciaria uma espécie de catarse 

pela expulsão ou purgação daquilo que é estranho à essência ou à natureza de um ser e 
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que, por essa razão, o corrompe, fazendo-o aceitar a convivência que, em sua avaliação 

é negativa (“os excrementos da convivência”), ou, num sentido oposto, as culpas 

estariam se inflamando. Nesse último aspecto, novamente a utilização do gerúndio 

conferiria um valor intensificador à ação que se pretende demonstrar: as culpas, por se 

incendiarem, chamam a atenção do humano que as possui e, com isso, se agigantam. 

 Essa interpretação bipolar tem a sua justificativa no fato de o poema ser uma 

tentativa de definição da solidão e esse estado físico e mental, por si só, já abarca essa 

face ambígua: por um lado a solidão nos faz refletir e, ao “requerer memória”, acaba se 

valendo de auto-julgamentos, por outro, em virtude do isolamento, nada mais tem valor, 

pois a situação já se alterou e acarretou o retiro. 

  

 

 

O estrato das objetividades apresentadas  

 

 

 Se o nosso conhecimento dita a nossa percepção de mundo, é evidente que ao 

tentar definir algo tão complexo e subjetivo, o eu-poético se valha de elementos 

presentes em seu mundo real para que, através destes, consiga atingir o seu objetivo, 

uma vez que é por meio desses objetos representados que se chega a um segundo plano 

de interpretação que subjaz ao primeiro. Assim sendo, vocábulos como “paredes” e 

“vigas”, embora representem, de alguma maneira, esqueletos de uma construção, têm o 

seu significado ampliado e passam a significar “obstáculo imediato” e “vida”, 

respectivamente. 

 Ao dizer, na segunda estrofe: 

 

    Saber a hera na noite longa, 

    além destas paredes e das outras, 

             da infância, 

 

a “parede” assume um papel duplo na interpretação: ela é o obstáculo imediato, que se 

apresenta aos seus olhos e que se reveste de hera – note-se a utilização do demonstrativo 

“destas” –, mas, ao mesmo tempo, ao receber o adjunto adnominal “da infância” é re-



 

 

345 

significada e essa limitação deixa de ser somente física e passa a ser as restrições 

próprias dessa fase da vida, ou seja, a infância pressupõe alguns refreios que são 

transpostos no decorrer do amadurecimento. 

 Na seqüência dessa mesma estrofe, temos os versos: 

 

    recobrindo o claro e o insólito 

             do mundo, 

    enquanto as vigas que o sustentam 

    estalam de mistério e revelação. 

 

em que, através de retomada, o pronome oblíquo “o” em “as vigas que o sustentam” 

resgata o termo “mundo”. Ora, a imagem metafórica de sustentação do mundo vem 

acompanhada de uma outra imagem mais ampla que é a da existência da vida. Só se 

concebe o mundo porque há nele seres vivos que puderam assim designá-lo e refletir 

sobre ele e que, por fim, acabam por sustentá-lo. Portanto, a própria vida “estala” de 

mistério e revelação. É a contradição da condição humana. 

 Como já mencionamos em outro estrato, há utilização reiterada do vocábulo 

“noite” que sugere uma imagem do escuro, daquilo que traz o “insólito” e o “mistério”, 

palavras que completam o campo semântico de “noite” e que estão presentes na segunda 

estrofe. Tal representação encontra o seu oposto em outros dois termos: “claro” e 

“revelação”. E como esses pares de opostos estão ligados pela conjunção aditiva “e”, o 

que se pode depreender é que, para o eu-poético, os opostos se completam: há “o claro” 

e “o insólito” no mundo e as vigas, representação a vida, estão cheias de “mistério” e, 

ao mesmo tempo, “revelação”. 

 A terceira estrofe traz, associados a essa imagem da noite, objetos concretos que 

têm relação com aspectos violentos de agressão física. Trata-se de palavras como “bala” 

– no contexto, refere-se ao projétil próprio para ser disparado por arma de fogo –, 

“lâminas de aço” – referência à parte cortante de arma branca – e “pregos limados” – 

cujo adjetivo nos remete à sua agudeza para penetrar o que quer que seja –. Com essas 

objetividades apresentadas, a intencionalidade é mostrar o lado escuro associado ao 

perigo, ou seja, noite está inserida num contexto de “enganos” e “embustes” por trazer 

aquilo que não se consegue ver por falta da claridade: 

 

Saber a noite expondo enganos e embustes. 
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 Duas outras imagens completam essa seqüência de três estrofes em que não se 

cita explicitamente a solidão – isso é feito na primeira e na última estrofe –: é a imagem 

do forno e a imagem do jardim que, numa interpretação anímica, simbolizaria o inferno 

e o paraíso. Termos, novamente, ligados pela conjunção aditiva “e”, como se houvesse 

uma existência harmônica, em algum lugar, entre esses dois pólos. Esse lugar seria o 

mundo que, por ser tão contraditório, possui as duas partes. 

 Um verso na última estrofe, através de um objeto bastante significativo, amplia o 

sentido do termo “solidão”: 

 

um retrato de mulher na escrivaninha, 

 

 Ao usar o termo “retrato”, pressupõe-se que há a ausência do ser. Ele é 

representado através de uma fotografia, mas a sua presença física não se faz sentir. 

Inclusive, o retrato acentua ainda mais o seu afastamento. Por ser de mulher o retrato, 

nota-se a falta da presença feminina no lar e, já que ela representa a maternidade e a 

criação dos filhos, sua inexistência no espaço confere a este uma descaracterização; o 

que se tem é uma “casa antiga” que, provavelmente, já fora um lar. A ausência é a 

marca da solidão. 

 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados  

 

 

 Com a interrogação nos versos, na quarta estrofe: 

 

    Que importam os vapores do petróleo 

    e os excrementos da convivência? 

 

percebe-se uma visão de mundo pessimista no que se refere ao relacionamento humano: 

os excrementos da convivência, metaforicamente, revelam o desprezo por aquilo que 
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“excreta” do contato diário entre os seres humanos, que faz com que o eu-poético veja o 

amor como um sentimento ruim: 

 

    O odioso amor 

    em todas o seu sentido crava. 

 

  Isso não significa, obviamente, que não haja coisas boas que possam surgir desse 

relacionamento; apenas que, nesse momento de análise e reflexão do eu-poético, tal 

aspecto negativo se sobressai. Se assim não fosse, não haveria “memória” da presença 

na casa antiga e nem a “noite de dentro” – que significa a busca interior – na qual havia 

risos. 

 Nesse sentido desfavorável à relação entre os humanos, é-nos mostrado um 

mundo em que a falsidade prevalece sobre a verdade, uma vez que é o interesse que dita 

as regras de conduta: 

 

    A ternura é sempre rara (e cara). 

    (...) 

    Pregos limados no abraço 

             e no aperto de mão. 

 

 Um leve tom de ironia, uma ironia trágica, construída sobre um paradoxo, 

confirma a falta de veracidade dos atos ou palavras que nos cercam: 

 

    Só depois se descobre o endereço 

             da bala perdida. 

 

 Ora, se a bala é considerada “perdida”, é uma bala que se extraviou do seu alvo 

ou foi atirada a esmo, portanto, ela não poderia ter atingido o seu endereço ou, o que é 

mais provável, ela não tinha endereço. Ao se atribuir um conjunto de dados que torna 

possível uma localização – o endereço –, fica subentendido que havia um alvo e ela o 

atingiu conforme as expectativas. Infelizmente, somente “depois” é que se descobre 

esse procedimento. Mas, “depois” de quê? Depois de ela ter atingido o seu alvo e ter 

provocado a morte ou a destruição, ou seja, o objetivo daquele que a disparou. 
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 A indignação do eu-poético diante da constatação de que todo o comportamento 

humano é moldado de acordo com as conveniências leva-o a dirigir-se a Deus numa 

tentativa extrema de obter resposta ou, pelo menos, compreensão, para tal 

comportamento por si só tão contraditório: o abraço e o aperto de mão demonstram 

afeto, amizade, sentimentos bons; mas os “pregos limados” machucam, provocam a dor 

e o sofrimento, são sentimentos nefastos. Os dois, lado a lado, como se fosse próprio do 

ser humano essa contradição. 

 Essa solicitação contraditória vem representada, como já dissemos, nas imagens 

do céu e do inferno, nos versos: 

 

    Meu Deus, 

    o súbito cheiro do forno 

    e dum jardim fechado. 

 

 O forno, referência ao calor, se associa ao lado escuro da personalidade do 

homem, enquanto que o jardim é o lado claro e desinteressado de nosso comportamento. 

Mas, assim como, na segunda estrofe, a hera recobre até o que é claro, pois a 

necessidade de se fazer parte da sociedade é inerente ao homem moderno e isso 

pressupõe a aceitação de regras, o jardim é fechado, ou seja, há limites nele. De certa 

forma, o que o eu-poético quer que entendamos é que não se trata de uma visão 

maniqueísta do ser humano; este não é só bom ou só mau: é formado pelas duas partes, 

embora a última esteja mais latente. 

 A imagem final da chuva, lavando a vidraça, significaria, talvez, a redenção de 

todos os pecados. Ela é benfazeja e tudo lava, acrescentando-se a isso o seu poder de 

fertilidade e símbolo de continuação da vida. 

 Todas essas imagens mostradas no poema foram construídas com palavras e, 

metalingüisticamente, o eu-poético se refere a isso na primeira estrofe dizendo que a 

solidão requer poucas palavras. Mas, diferentemente do que diz, ele constrói um poema 

que utiliza 185 palavras para tentar caracterizá-la, a seu modo, com a vivência pessoal 

da situação que lhe permite tal percepção. 
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Conclusão 

 

 

 Um verso da última estrofe, cuja menção deixamos para esta parte da análise, 

permite-nos um olhar mais amplo sobre o poema: 

 

    sobre a poltrona As Palavras e O Estrangeiro, 

 

 Esses dois livros citados podem nos dar pistas sobre um plano de interpretação 

que se esconde por trás de algumas imagens. 

 As Palavras é uma obra de Jean-Paul Sartre, publicada originalmente em 1964. 

Nela, Sartre reinventa o livro de memórias ao tratar de forma crítica, crua e lírica a sua 

infância, até os 10 anos, quando entra para a escola. “Não se trata de uma autobiografia 

à Nietzsche nem de uma narrativa como a recente de Garcia Márquez, mas de uma 

espécie de sessão pública de psicanálise, onde Sartre busca na sua infância as 

explicações para o homem que se tornou. Annie Cohen-Solal, a melhor biógrafa de 

Sartre, vê em As Palavras a tentativa de responder à mesma questão que os estudos 

sobre Genet e Flaubert: “de que maneira um homem se torna alguém que escreve?” 

Não por acaso o livro é dividido em duas grandes partes, Ler e Escrever.”160 

 Não há, no poema estudado, uma referência clara ao ato de escrever, mas pode-

se perceber a necessidade de se encontrar a palavra exata, já na primeira estrofe: 

 

    Requer  

    a solidão poucas palavras. 

    E exatas. 

 

 Mas é em outro ponto que buscamos a intersecção entre os dois textos: é na 

solidão. O leitor da primeira parte de As palavras é um menino prodígio, perigosamente 

precoce e solitário. Lê enciclopédias, lê e relê Madame Bovary, “sem irmão nem irmã e 

nem camaradas, converti (os livros) em meus primeiros amigos”, admite o senhor ao 

refletir sobre o menino. O mesmo senhor descreve o menino como uma criança 

mimada, apaixonada por cinema, sem superego, apegadíssimo à mãe e com a pretensão 

                                                
160 SPALDING, Marcelo. Sartre, Palavras e Moscas, Digestivo Cultural, Porto Alegre, 21/2/2006, in 
www.digestivocultural.com.br 
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de ser indispensável para o universo. Ao mesmo tempo em que culpa Charles 

Schweitzer, o avô, pela solidão e sisudez de sua infância precoce, reconhece nele um 

mestre que o guiou para a futura vida de escritor. 

 A solidão marca a infância do menino Sartre e a influência da leitura dessa obra 

leva o eu-poético a considerar essa fase de sua vida – /além dessas paredes e das 

outras/ da infância/ – como parte importante da constituição do homem que é hoje e 

que, agora, sabe interpretar esse estado de espírito. Somente para relembrar, Mafra 

Carbonieri conheceu pessoalmente Sartre quando este esteve no Brasil. 

 O outro livro mencionado no verso é O Estrangeiro de Albert Camus, de 1942. 

O livro traz a história de um homem, absolutamente inadequado a seu mundo, que acaba 

assassinando um outro homem, mas que é julgado – ou isso é o que mais pesa em seu 

julgamento e condenação à guilhotina – pelo fato de não ter demonstrado consternação 

diante da morte da mãe idosa, ocorrida pouco antes. No prefácio ao livro, o próprio 

autor escreve: “Eu resumi O Estrangeiro há algum tempo atrás, com um comentário 

que admito que era extremamente paradoxal: "Em nossa sociedade, qualquer homem 

que não chore no funeral de sua mãe, corre o risco de ser sentenciado à morte". Eu 

apenas quis dizer que o herói do meu livro é condenado porque não joga o jogo. Sob 

este aspecto, ele é estrangeiro para a sociedade em que vive; ele vaga na borda, nos 

subúrbios de uma vida privada, solitária e sensual.” 

 Na seqüência, falando sobre o personagem Meursault que se recusa a mentir, ele 

completa: “Mentir não é apenas dizer o que não é verdade. É também, e 

principalmente, dizer mais do que é verdade, e tanto quanto o coração humano é capaz, 

expressar mais do que se sente. Isto é o que nós todos fazemos, todos os dias, para 

simplificar a vida. Ele diz o que ele é, ele se recusa a esconder seus sentimentos, e 

imediatamente a sociedade se sente ameaçada. Pedem a ele, por exemplo, para dizer 

que se arrepende do seu crime, de maneira formal. Ele responde que o que sente é 

muito mais aborrecimento do que real arrependimento. E este sentido obscuro o 

condena.” 

 Essa marginalização em relação à sociedade que nos cerca – o não jogar o jogo – 

pode nos fazer sentir solitários, pode provocar a nossa solidão. Para que a sociedade não 

se sinta ameaçada, é necessário que escondamos muitos dos nossos sentimentos: é a 

regra da convivência que produz os excrementos. 

 Portanto, ao fazer referência a essas duas obras, como livros de cabeceira – no 

caso, livros de poltrona – o eu-poético projeta nelas e, ao mesmo tempo, deixa-se 
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projetar em si mesmo, a expectativa pelo completo entendimento desse estado de 

espírito, uma vez que não se trata somente de um estado físico: a casa está quieta, há 

silêncio, há escuridão, mas é necessária, também, a “noite de dentro”, numa clara alusão 

ao isolamento da alma. 
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Lugar 

 

    Estou 

    onde não quero estar. 

    Estou sentado num banco de igreja. 

    Vozes e instrumentos conduzem João Sebastião Bach 

    por vitrais e colunas. 

    João Sebastião Bach também está fora de lugar. 

    Calço sapatos pretos. 

    Minhas meias são dum cinza-chumbo sinistro. 

    As calças, dum cinza-chumbo mais escuro. 

    Preto o colete e o jaquetão preto. 

    Pálida a camisa, com abotoaduras. 

    E a gravata, dum vinho cardinalício, 

    tem uma pérola no alfinete. 

    O que diria Vinícius? 

    Meu Deus, 

    cheguei a isto. 

 

    Longe, 

    muito longe daqui, 

    sobre o vidro duma escrivaninha, 

    numa biblioteca de sete mil livros, 

    só as folhas em branco 

    exigem o afago de minha mão 

    e sentem falta de mim. 

 

 

O estrato fônico 

 

 

 A tessitura sonora do poema está expressa através de palavras em um longo 

verso da primeira estrofe: 
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Vozes e instrumentos conduzem João Sebastião Bach 

 

e vem manifestada em outros versos por meio de recursos fônicos como a utilização de 

certos fonemas que recriam no plano sonoro o plano do conteúdo. Sendo assim, há que 

se notar a presença da vogal anterior “i”. Mesmo não sendo esta a que predomina – a 

vogal “a” aparece por 68 vezes no poema e a posterior “o” está presente em 56 

ocorrências –, é notável sua presença na construção do oitavo verso em que, associada à 

nasalização dos fonemas /m/ e /n/, e mesmo do dígrafo “nh”, ela sugere um som agudo, 

muito próximo de instrumentos musicais como um violino – a tração do arco na corda – 

ou de músicas adequadas ao ambiente em que ele se encontra: uma igreja. Note-se, 

também, que nesse verso de doze sílabas métricas, portanto, um alexandrino, há a 

acentuação bem marcada na sexta e na nona sílaba que são constituídas pela vogal 

posterior “u” seguida da nasal /m/: 

 

Minhas meias são dum cinza-chumbo sinistro. 

 

 Como numa intencionalidade de repetição, mas com variação na acentuação, 

esse mesmo esquema de utilização da nasal com o som fechado “u” surge no verso 

seguinte, mas, agora, acompanhado do som sibilante /cê/ representado pelas consoantes 

“s” , “c” e “ç”: 

 

    As calças, dum cinza-chumbo mais escuro. 

 

 Com isso, mantêm-se as duas notas mais graves, e, em torno delas, o clima 

musical se torna menos agudo agora com a reiteração da vogal média “a”. Tal variação 

pode ser interpretada como uma mesma intenção de demonstrar um estado lamentoso só 

que em tons diferentes, ou seja, intensidades diferentes: o agudo “i” se assemelha a um 

grito, o ápice da dor; o “a” que se prolonga no segmento “as calças” representa o 

arrefecimento, a diminuição da intensidade com que é sentida essa dor. 

 Essa dinâmica decrescente sofre uma alteração no verso seguinte – em que a 

posterior “o” está presente por seis vezes, reproduzindo uma atmosfera triste e escura, 

complementada pelas palavras nele inseridas –, para ser retomada no imediatamente 
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posterior e ceder seu lugar, novamente, à intensidade marcada pela vogal “i”, dessa vez, 

associada ao lamento do “a”: 

 

    Preto o colete e o jaquetão preto. 

    Pálida a camisa, com abotoaduras. 

    E a gravata, dum vinho cardinalício. 

 

 Observe-se que a escolha de duas palavras notadamente extensas – polissílabas – 

para terminar esses dois últimos versos tem o intuito de prolongar esse tom 

melancólico, principalmente o vocábulo “cardinalício” em que a sílaba tônica se faz 

sentir com maior duração, visto ser uma paroxítona terminada em ditongo. 

 Mas, mesmo estando esses versos demonstrando um “grito” que parece sair da 

alma, notadamente, é no 14º. verso em que se derrama todo esse lamento: 

 

    O que diria Vinícius?  

 

 A seqüência do “i”, acentuada, principalmente, pela também paroxítona 

terminada em ditongo – Vinícius - além de prolongar o som agudo, sugere o ponto 

máximo do sofrimento que se daria pela percepção da existência do julgamento alheio. 

 Todo esse clima de abatimento corre por entre o aspecto sonoro do poema na 

primeira estrofe e continua na segunda estrofe, composta de sete versos organizados em 

um único período. A nasalização marcada pelo /m/ e /n/ , juntamente com o reforço na 

utilização do agudo “i” confirmam a associação entre a música que está sendo ouvida e 

o estado de espírito do eu-poético que se deixa invadir por ela: 

 

    sobre o vidro duma escrivaninha, 

    numa biblioteca de sete mil livros, 

 

  O seu estado não é compatível com o lugar em que se encontra e, segundo ele, a 

música também está “fora de lugar”. Os dois, portanto, se irmanam nesse desencontro.  
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O estrato das unidades de significação 

 

 

 Já no terceiro verso do poema, ocorre a construção de uma metonímia em que se 

utiliza o autor pela obra que produziu. Ao dizer que as “vozes e os instrumentos 

conduzem João Sebastião Bach”, o que se pretende é fazer compreender que se trata da 

obra, da música desse compositor alemão. 

 Um fato, porém, que nos chama a atenção é que o nome João Sebastião Bach 

está aportuguesado, ou seja, a grafia não acompanha o original que é Johann Sebastian 

Bach. Uma tentativa, talvez, de nos mostrar que a “vozes” que cantavam não o faziam 

na língua original em que foi escrita a música, ou seja, o alemão, e se valiam da nossa 

língua portuguesa como uma espécie de tradução, o que equivaleria a uma mudança em 

vários aspectos, já que não se consegue uma tradução perfeita, não se consegue 

expressar com a mesma precisão as palavras da língua em que originalmente foram 

produzidos os versos da música. Também pode-se avaliar a possibilidade de que, 

embora a música mantivesse as palavras em alemão, estas não estavam sendo 

adequadamente pronunciadas, por descuido ou por diferenças no ponto de articulação 

das vogais e consoantes no nosso aparelho fonador. Contudo, qualquer que seja a 

intepretação, elas nos conduzem a uma mesma direção: o compositor deixa de ser 

Johann Sebastian e passa a ser João Sebastião, numa clara referência à apropriação de 

sua composição pelo povo de  língua portuguesa. Isso confirmaria a afirmação de que o 

compositor estaria “fora de lugar”. 

Uma outra exploração de figura de linguagem diz respeito à exploração do 

aspecto visual e cromático que compõe a roupa com que o eu-poético está vestido. 

Trata-se da atribuição à cor cinza de um caráter funesto e à personificação da camisa, 

atribuindo-lhe traço que, comumente, diz respeito ao ser humano: 

 

    Minhas meias são dum cinza-chumbo sinistro. 

    (...) 

    Pálida a camisa, com abotoaduras. 

 

 As meias, por extensão, adquirem a qualificação a cor. Dessa forma, pelo fato de 

o cinza-chumbo pressagiar acontecimentos infaustos, tal aspecto, por extensão, compõe 
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a significação de “meias”. Já a cor clara da camisa assemelha-se à palidez por seu tom 

desbotado. Poderíamos dizer que a adjetivação dessas peças da indumentária do eu-

poético acabam por conferir a ele tais qualidades que estariam de acordo com o seu 

estado de espírito naquele local já que ele está onde não queria estar.  

 Essa contradição entre o “não querer estar” e o “estar” pode ser transferida para 

tal adjetivação da roupa. Nem todo cinza-chumbo é sinistro e nem toda camisa clara é 

pálida. Aliás, o cinza se caracteriza por ser uma cor discreta e elegante e a cor clara 

expressa a idéia de inocência, estabilidade. Pitágoras, o filósofo grego, acreditava que a 

cor branca continha, além de todas as outras cores, todos os sons. Essa crença reflete-se 

na propriedade da cor branca de representar a divindade, sinceridade e transformação 

nos simbolismo do som dos sinos e gongos. 

 Ainda em consideração a essa associação que acabamos de fazer, ou seja, a 

significação dessas cores para o eu-poético, esta se refere muito mais à sua 

contrariedade por estar onde não queria. Nas culturas orientais, acredita-se que as cores, 

além de controlar os aspectos físicos e espirituais do ser humano, exercem uma imensa 

influência sobre as situações do cotidiano. Por isso, é importante que toda e qualquer 

vestimenta seja examinada de um ponto de vista ideal para a situação que deva ser 

controlada. Se a situação lhe é hostil, se o banco da igreja lhe provoca aborrecimento, 

certamente essas cores terão um significado negativo.  

 Outra associação cromática, dessa vez, sem um juízo de valor que envolva a 

tonalidade, é feita no seguinte verso: 

 

    E a gravata, dum vinho cardinalício, 

 

 Cardinalício, aqui, referindo-se à tonalidade vermelha da vestimenta dos 

cardeais. 

 Em oposição ao local em que ele se encontra, inicia-se a segunda estrofe com a 

repetição do advérbio “longe”, na intencionalidade de construir uma gradação que 

possibilitasse a ampliação da distância que separa o aqui do lá: 

 

    Longe, 

    muito longe daqui, 
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 Finalizando a utilização das figuras de linguagem, temos mais uma 

personificação nos versos: 

 

    só as folhas em branco 

    exigem o afago de minha mão 

    e sentem falta de mim. 

 

 Os dois verbos – exigir e sentir – pressupõem um sujeito capaz de ter 

sentimentos e elaborar raciocínios, atitudes que não seriam associadas a folhas de papel. 

Com essa construção, através da metalinguagem, há a referência implícita ao trabalho 

do poeta e a confirmação de que o lugar em que ele “quereria estar” é a sua biblioteca 

“de sete mil livros” e não “sentado num banco de igreja”. 

 Quanto à estrutura formal, o poema se divide em duas estrofes, como já foi 

mencionado, mas de proporções diferentes. A primeira é longa, composta de dezesseis 

versos e a segunda tem apenas oito, ou seja, a metade dos versos da primeira parte. Tal 

aspecto se inverte ao considerarmos os períodos que as constituem. Na primeira estrofe, 

predominam os períodos simples; sete dos dezesseis versos são descritivos e se referem 

à descrição do traje do eu-poético. A segunda estrofe é toda ela constituída de um único 

período. Poderíamos entender a primeira parte como uma atitude de observação, na qual 

sobressaem os aspectos visuais e auditivos, e a segunda, como a reflexão e avaliação da 

situação que o envolve. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 Muito nos é revelado através da escolha dos objetos que servirão para nos 

revelar os vetores dominantes do universo do eu-poético.  Primeiramente, o banco da 

igreja. Igreja é o edifício onde se reúnem os fiéis para exercer o seu culto e esse culto 

está ligado diretamente ao mistério da vida. A organização religiosa deriva da 

experiência do homem com o mistério. Ao mistério associa-se o rito, e este, depois de 

um certo tempo, passa sozinho a sustentar a organização religiosa.  
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 Portanto, termos como “vozes”, “instrumentos”, “vitrais” e “colunas” nos 

colocam em contato com a realidade e o espaço dessa igreja e fazem parte de todo o 

ritual que se considera adequado a esse lugar. Da mesma maneira que o traje, com 

abundância de adjetivos, que nos é descrito está perfeitamente de acordo com as 

exigências das formalidades que se esperam em tais circusntâncias. 

 Resta-nos saber, no entanto, que circunstância é essa associada a tal lugar. Pode 

tratar-se de uma missa ou culto costumeiros, bem como uma cerimônia especial como 

um casamento ou um batizado, ou ainda pode se referir a uma cerimônia fúnebre. Os 

elementos que nos são fornecidos como pistas a essa interpretação dizem respeito às 

cores das vestimentas: as meias e as calças do eu-poético são da cor cinza, o colete, o 

jaquetão e os sapatos são pretos, cores que nos remetem à sobriedade, como já 

dissemos, mas que também podem acrescentar um aspecto sombrio agravado pelo 

adjetivo “sinistro” atribuído ao cinza das meias. 

 Em contato com essas palavras, a atmosfera que reveste esse lugar – a igreja – 

fica carregada de um aspecto de morte e nos possibilita entender que se trata realmente 

de um rito que inspira sentimentos tristes como, por exemplo, uma missa em 

homenagem a uma pessoa morta. Observe-se que à camisa é atribuído o adjetivo 

“pálida” e não “clara” ou “branca”. A palidez pode ser associada à cor cadavérica, 

completando, assim, o quadro. 

 Um elemento, porém, se destaca nesse quadro cromático: 

 

    E a gravata, dum vinho cardinalício 

    tem uma pérola no alfinete. 

 

 A cor de “vinho cardinalíco” é o vermelho, um tom de vermelho um pouco 

queimado, usado nas vestes dos cardeais. Novamente, busca-se no ambiente a 

caracterização da roupa, como se esta estivesse adequadamente composta para aquela 

ocasião e aquele espaço. 

  Essa conclusão – plausível e revestida de caráter lógico – a que somos levados 

em virtude da associação cromática, contudo, pode não ser completamente verdadeira. 

O clima sinistro pode não estar  no ambiente e na cerimônia e sim na pessoa do eu-

poético: mesmo assistindo a um casamento, dentro de si há uma noite, uma escuridão, o 

que o coloca em posição contrastante com o lugar. As vestes materializam com precisão 
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o interno e este tem consciência de sua posição singular no local, fato que o faz desejar 

não estar nele: 

 

    Estou  

    onde não quero estar. 

 

 A música, embora não constitua propriamente um objeto visível, faz parte dessa 

objetividade apresentada na medida em que cobre com um manto diáfano toda essa 

atmosfera em volta do “banco de igreja”. Mas, segundo um julgamento de valor do eu-

poético, ela também se encontra fora de lugar. Nesse sentido, a música se irmana a ele, 

o que faz com que a solidão seja compartilhada. 

 Outros objetos aparecem na segunda estrofe caracterizando, em torno de si, um 

lugar que, segundo o que se pressupõe, seria o local em que o eu-poético quereria estar. 

“Escrivaninha”, “livros”, “folhas” e, principalmente, “biblioteca” agregam em torno de 

si um valor superior àquele dado aos outros objetos que compõem o cenário da igreja.  

 O que se consegue compreender, então, é que a oposição entre aquilo que dele se 

espera e que faz parte das convenções da sociedade a que pertence e aquilo que ele 

realmente é e que deseja ser – o conflito entre aparência e essência – vem materializada 

através de cenários opostos. Estes são marcados, através de advérbios, pela localização 

espacial – longe e perto – : 

 

    Longe 

    muito longe daqui, 

 

 e pelos objetos “banco da igreja” e a “escrivaninha da biblioteca”. Dois objetos, 

portanto, nos quais está refletida toda a percepção de mundo do eu-poético. 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

  

 

 Tal percepção se baseia na avaliação do comportamento humano: somos, muitas 

vezes, o que não queremos ser; estamos, muitas vezes, onde não queremos estar. Esse 
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comportamento que atende às solicitações do grupo social do qual fazemos parte é 

meramente uma fachada que esconde nossos reais anseios. Uma sociedade castradora 

que não sente necessidade do ser humano enquanto essência, mas que o quer como 

componente necessário ao jogo do relacionamento, faz parte dessa cosmovisão do eu-

poético que participa desse jogo e que o aceita, embora se questione e sinta vergonha 

diante daqueles que se recusam a aceitar as regras. Numa exclamação que mistura 

supresa e decepção, ele considera sua submisão o ponto máximo em que um ser pode 

chegar na degradação. Saliente-se o fato de que esse estado em que ele se encontra é 

reduzido ao demonstrativo “isto”: 

 

    Meu Deus, 

    cheguei a isto. 

 

 Note-se, ainda, que não se trata de uma interrogação, mas de uma constatação. 

Ele tem consciência de que se submeteu à exigências do meio, anulando seu verdadeiro 

eu. 

 Seria imprudente pensar, porém, que, ao se oporem os dois espaços, na primeira 

e na segunda estrofes, estes estariam sinalizando apenas o externo e o interno, 

respectivamente, a igreja e a biblioteca. Naquela, participando de uma cerimônia, seja 

ela alegre ou triste, o eu-poético estaria satisfazendo o desejo dos outros que o querem 

ver inserido no meio, e nesta, ao se refugiar em uma biblioteca, ele retornaria a ele-

mesmo, sem necessidade de convenções estabelecidas para determinada situação. 

Dentro desse último espaço, ainda assim, encontram-se convenções e estas podem ser 

percebidas pela afirmação: 

 

    numa biblioteca de sete mil livros, 

 

 A quantidade de livros que compõem a biblioteca é uma clara alusão à sua 

capacidade de abrigar títulos diversos, conteúdos diversos que seriam sinômino de 

conhecimento. Um conhecimento necessário à inclusão de um indivíduo num 

determinado grupo. No julgamento do eu-poético, esse conhecimento não sente falta 

dele e nem exige as suas carícias. São livros que se mantêm distante das pessoas  que os 

tocam, principalmente do eu-poético. 
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 As folhas em branco são diferentes e pecebemos essa diferença através do uso 

do advérbio “só”: 

 

    só as folhas em branco 

    exigem o afago de minha mão 

    e sentem falta de mim. 

 

 Nessa afirmação, que mais se assemelha a uma confissão, há o pressuposto de 

que nelas há o desejo de serem “desvirginadas”, ou seja, de propriciarem ao eu-poético 

a exteriorização de seus sentimentos, como numa catarse. Elas são as únicas a sentirem 

falta dele, dentro de uma biblioteca de sete mil livros. Elas são as únicas que lhe 

atribuem certo valor. Talvez porque, somente através delas, a essência dele pode se 

manifestar sem que haja repressões por não se adaptar ao procedimento considerado 

adequado pelo grupo.   

 Não há dúvida, entretanto, que, ao dar o título de “lugar” ao poema, a 

intencionalidade reside em se destacar o meio como um aspecto opressor no 

condicionamento comportamental do ser humano. É ele quem determina, pelo menos, 

externamente, a inclusão ou não dentro do grupo que se escolhe para fazer parte.  

 

 

 

Conclusão 

 

 

 De certa maneira, percebe-se um tom determinista por parte da análise que o eu-

poético faz da sociedade: para ele, a “tribo” – em seu sentido literal: grupo social 

autônomo que apresenta certa homogeneidade – da qual escolhemos fazer parte, se nos 

apresenta com uma série de imposições comportamentais a que devemos corresponder 

para que não sejamos marginalizados. Esse meio determina nossas vontades e nos 

prende a ele, mesmo que haja a bipolaridade essência X aparência. 

 Por outro lado, reconhece-se a existência daqueles que não se submetem às 

exigências e para quem o cumprimento de certas regras é considerado um ato de 

capitulação à falsidade que se impõe nas relações sociais. 
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 A preocupação do eu-poético com a opinião desses que são considerados os 

diferentes dentro do meio, como já dissemos, fica evidente no verso: 

 

    O que diria Vinícius? 

 

em que a referência ao poeta modernista se faz no aspecto de comportamento deste, 

avesso às formalidades; nas palavras de Carlos Felipe Moisés161: "uma figura de 

domínio público (...) pode ser encarado como uma espécie de símbolo de uma profunda 

mudança de valores (não só literários e artísticos) pela qual vem passando nossa 

sociedade nas últimas décadas".  

 Se o lugar é tão determinante do comportamento para o eu-poético e se ele exige 

o máximo da convencionalidade no traje – haja vista a pérola no alfinete da gravata –, 

que corresponde unicamente à casca, é de se esperar que ele não resista a uma análise 

mais detalhada, ou seja, ao se questionar sobre o significado da convenção, percebe-se o 

quanto esta é vazia e, conseqüentemente, deseja-se fazer com que este lugar seja a 

exteriorização daquilo que realmente importa: o nosso bem-estar. Sendo assim, a 

necessidade de fuga surge e, mesmo não podendo ser esta física, o é em pensamento. No 

caso do eu-poético, ele se transporta para a biblioteca que é onde gostaria de estar. 

 Também Vinícius de Moraes se manifestou sobre essa necessidade de se fazer 

com que o espaço físico corresponda a algo mais complexo que é o interno e que, como 

diz Machado de Assis, “não aceita tinta”. Numa composição em parceria com a cantora 

e compositora Marília Medalha, assim escreveu ele:  

 

Algum Lugar 

 

Meu amor 

Não posso mais  

Viver aqui 

Não tenho paz  

Eu quero ir 

Pra algum lugar  

Pra algum lugar  

Pra algum lugar  
                                                
161 MOISÉS, Carlos Felipe. Vinícius de Moraes, São Paulo, Abril Educação, 1980. 
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E ser feliz 

Ouvir o mar  

E amar 

 

Meu amor 

Vamos fugir 

Vou me mandar  

Não quero mais  

Viver sem ar 

Me poluir  

Me poluir  

Me poluir  

Ter que me dar  

Com quem não sabe  

Amar  (...) 

O que diria Vinícuis se pudesse ver que o eu-poético, pelo menos exteriormente, 

mostra-se adaptado ao convencionalismo que lhe é imposto? Certamente, essa pergunta 

para a qual já se pressupõe uma resposta – e essa seria um julgamento reprovador por 

parte do poeta-compositor – afinça a importância que esse eu-poético dá à opinião dos 

que o cercam. Se ele não se preocupasse com isso, não teria a menor importância a 

opinião de quem quer que fosse, mesmo que esse “quem” fosse alguém que comungasse 

das mesmas idéias e anseios. 
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Rascunho 

 

Eu 

ao chegar  

vindo de mim 

fiz meu corpo no ar. 

 

    A voragem me  vestiu de certeza e verdade. 

    Me cobriu de excrementos. 

    Me ofereceu uma bandeja de razões 

    e receitas. 

    O código e suas gazuas. O mapa 

    das transgressões mais seguras. 

    A notícia dos alçapões. 

 

    Detesto ser viloado 

    como um rascunho a que acrescentam um fardo. 

    O que fazer com a decência medíocre 

    e o arrojo sem perigo? 

    A propriedade e a posse 

    de minha hipocrisia e de minha vaidade? 

    Malavolta Casadei escreveu isto: 

    “Crio a fogueira onde ardo”. 

    Sócrates disse: 

    “O cidadão é o cadáver do homem”. 

 

 

O estrato fônico 

 

 

 O que nos chama a atenção quanto ao aspecto ritmico do poema, logo no 

primeiro contato, é a composição da primeira estrofe. Nela, há quatro versos de métricas 

diferentes, numa gradação ascendente do primeiro ao quarto: respectivamente, eles 
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possuem uma, três, quatro e seis sílabas métricas. Além disso, a acentuação de tais 

versos – à exceção do primeiro composto por um monossílabo – ,  é marcada na última 

sílaba métrica. 

 

Eu 

ao / che / gar  

vin / do /  de /  mim 

fiz / meu /  cor / po /  no /  ar. 

 

Nesse último verso, pelo fato de a última palavra ser também monossílaba, como 

no verso anterior – mim – e, com isso, explicitar uma intencionalidade de ser esta um 

tempo mais forte na frase musical, seria inadequada a construção de um ditongo, 

unindo-se a sílaba anterior, terminada em vogal – no – a esta sílaba (recurso muito 

utilizado no processo de redução de sílabas métricas), que nos levaria a ler o verso da 

seguinte maneira: 

 

   fiz / meu / cor / po / no ar. 

 

Se assim fosse, seria também desconsiderada a sugestão da rima com o primeiro 

verso. Da maneira como foi construída a estrofe, ao lermos cada verso como um 

segmento que exige uma pausa ao seu final, não se caracterizando “enjambement”, 

mesmo não havendo a indicação através da pontuação, somos obrigados a acrescentar 

um tempo a mais no ritmo, numa nítida caracterização de aumento na duração 

significativa dos verbos chegar, vir e fazer. Esse aspecto será mais bem estudado no 

estrato das unidades de significação. Por enquanto, nesse estrato fônico, cumpre-nos 

observar que, à medida que cresce o número de sílabas métricas, não somente o lado 

sonoro se modifica, mas também o conteúdo semântico dos versos se revela, uma vez 

que há uma estreita relação entre o plano sonoro e o do significado. 

Ampliando o estudo da cadeia sonora do poema, notamos que a presença da 

vogal anterior “e” se faz no maior número de ocorrências. Ela aparece por 67 vezes, 

seguida da média “a” em 57 ocorrências. Há uma seqüência de quatro versos, na 

segunda estrofe, em que a sua utilização, asssociada às consoantes nasais /m/ e /n/ , à 

labiodental sonora /v/ e à alveolar vibrante múlptila /r/, cria variações de tons: 
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  A voragem me vestiu de certeza e verdade. 

  Me cobriu de excrementos. 

  Me ofereceu uma bandeja de razões 

  e receitas. 

 

A força da labiodental /v/ no primeiro verso caracteriza bem a significação do 

primeiro termo – voragem –, já que, na significação de tal palavra, há a acepção de 

“destuir com violência”. A voragem provoca grandes arroubos como na seqüência 

“voragem – vestiu – verdade”. A repetição por três vezes de tal fonema mostra a 

inexorabilidade do arrebatamento que provoca o tom lamentoso no uso da nasalização. 

Já o uso das vibrantes em “razões e receitas” mostra a intensidade dessa 

voragem capaz de a tudo consumir. 

Todavia, não são essas consoantes as que mais determinam o ritmo do poema. A 

segunda e terceira estrofes são marcadas pela presença reiterante das oclusivas 

linguodentais /t/ e /d/.  Nessas duas partes do poema, elas aparecem por 42 vezes. Ser-

nos-ia interessante observar a sua disposição:  

A voragem me  vestiu de certeza e verdade. 

    Me cobriu de excrementos. 

    Me ofereceu uma bandeja de razões 

    e receitas. 

    O código e suas gazuas. O mapa 

    das transgressões mais seguras. 

    A notícia dos alçapões. 

 

    Detesto ser viloado 

    como um rascunho a que acrescentam um fardo. 

    O que fazer com a decência medíocre 

    e o arrojo sem perigo? 

    A propriedade e a posse 

    de minha hipocrisia e de minha vaidade? 

    Malavolta Casadei escreveu isto: 

    “Crio a fogueira onde ardo”. 

    Sócrates disse: 

    “O cidadão é o cadáver do homem”. 
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Elas têm a função de marcar um ritmo cadenciado: observe-se que, à exceção de 

dois versos (o primeiro da segunda estrofe e o sétimo da terceira estrofe – cujos 

fonemas estão sublinhados)  e outros dois em que só há uma ocorrência de cada um 

desse fonemas, há sempre um número par dessas linguodentais, ora com um mesmo 

intervalo entre elas, ora com alteração desse intervalo. 

Também contribui para a marcação desse ritmo a utilização de períodos curtos. 

O ponto-final nos obriga a uma pausa que é necessária à intencionalidade do eu-poético: 

os pequenos fragmentos, mesmo que sejam questinamentos, compõem um todo. 

 

 

 

O estrato das unidades de significação 

 

 

 Com a personificação no primeiro verso da segunda estrofe, atribuindo-se à 

voragem características humanas capazes de transformá-la em agente da ação verbal, 

revela-se um estado passivo do eu-poético que aceita aquilo que lhe é oferecido, mesmo 

que isso não lhe agrade: 

 

    A voragem me  vestiu de certeza e verdade. 

    Me cobriu de excrementos. 

    Me ofereceu uma bandeja de razões 

    e receitas. 

 

O ato de vestir, apesar de o seu complemento ser abstrato – certeza e verdade –, 

pressupõe uma mudança na caracterização com intenção de tornar aquilo que se veste 

apresentável aos olhos ou adequado à situação. Essa segunda justificativa se confirma 

tendo em vista a primeira estrofe: o verbo chegar, quanto à sua tipologia, implica uma 

mudança de uma fonte de origem para uma meta ou destino, por isso chamado 

transmutativo. Com isso, ao usar uma oração subordinada adverbial temporal –“ao 

chegar” – mesmo sendo esta reduzida de infinitivo, e acrescentar que nessa 

temporalidade deixou-se vestir, fica clara a relação entre o destino dessa chegada e a 

necessidade de se munir de uma vestimenta adequada ao local e ao momento, mesmo 



 

 

368 

sendo esta representante de um outro plano que não o material, ou seja, não se trata de 

uma vestimenta concreta, caracterizada por tecidos e modelagens, mas de algo que 

transcende o seu significado, que busca no mais interno do ser a sua representação. 

Em “bandeja de razões e receitas” continua a associação entre um objeto 

materializado, capaz de conter algo que é servido – a bandeja – e o abstrato – as razões 

e as receitas – , que, à primeira vista, pode parecer insólita, mas que revela com precisão 

o estado emocinal do eu-poético: o conflito entre o eu e o mim. Os excrementos seriam 

uma metáfora de coisas vis e desprezíveis que revestem a sua aparência 

Todavia, embora se apresente esse caráter passivo na segunda estrofe, um verbo 

em especial, na primeira estrofe, demonstra que tal passividade é consciente e 

provocada por algo que está dentro dele: ele é, ao mesmo tempo, ativo e passivo: 

 

   fiz meu corpo no ar. 

 

Note-se que o verbo “fazer” é um verbo operativo e encontra-se na voz ativa: o 

sujeito pratica a ação verbal, portanto, o eu-poético exerce um domínio sobre suas 

ações. 

Uma comparação aparece no início da terceira estrofe: 

 

   Detesto ser violado 

   como um rascunho a que acrescentam um fardo. 

 

em que, metaforicamente, o “fardo” corresponderia àquilo que é difícil de suportar, no 

caso, àquilo que impõe sérias responsabilidades que um rascunho não tem, 

simplesmente, por ser apenas, ainda, um esboço do documento definitivo. 

 Além dessas figuras de linguagem que arrolamos – recursos de que se vale o 

poeta para tentar se aproximar com mais exatidão daquilo que deseja transmitir – não se 

percebem outras. Parece-nos que, intencionalmente, houve o desejo de enxugar o texto 

na intenção de que dele se percebessem as palavras no sentido mais próprio, não 

poupando, por isso, termos fortes como “decência medíocre”, “ hipocrisia” e “vaidade”. 

 Quanto à construção dos períodos, como já foi mencionado no estrato fônico, 

eles são curtos, sem dar margens à expansões de raciocínios. O ponto-final é utilizado 

com freqüência e a vírgula se mostra ausente no poema, caracterizando a opção por uma 

pausa mais longa. Acrescentemos, também, que há duas interrogações na terceira e 



 

 

369 

última estrofe, mas para elas não se obtém resposta, ou, se buscarmos mais a fundo em 

nossa interpretação, as respostas indiretas a elas estão nas duas citações, uma de 

Malavolta Casadei e, outra, de Sócrates, que encerram o poema e para as quais não há 

comentário. No estrato dos aspectos esquematizados, essa questão será mais bem 

analisada. 

 

 

 

O estrato das objetividades apresentadas 

 

 

 O universo poético gira em torno da necessidade de se considerar o 

comportamento humano frente às diversas solicitações da sociedade em que ele se 

insere. Para isso, um termo em especial sugere uma sensação de realidade, 

aproximando-se do grotesco: 

 

    Me cobriu de excrementos. 

 

 Para Ingarden, esse grotesco – que se prestaria ao riso ou à repulsa por seu 

aspecto estapafúrdio –  revelaria a essencialidade do poema e estaria na associação das 

“matérias fecais” com o ato de “cobrir”, no sentido de ser envolvido. Ocorre, porém, 

que, ao se deixar envolver por uma coisa vil, desprezível – já que, por extensão, tal 

termo nos possibilita essa acepção figurada – a forma original, daquilo que é envolto, 

está sendo alterada, ou seja, molda-se o ser que recebe a matéria impura. Como 

justificafiva para essa alteração na aparência, a qual já vinha se revelando no primeiro 

verso da segunda estrofe, através do verbo “vestir”, surge a “bandeja de razões e 

receitas”, numa clara relação com a realidade em que esse objeto – a bandeja – é usado 

para servir ou apresentar iguarias, bebidas ou objetos diversos, sempre com vistas a 

fazer com que a pessoa a quem ele é apresentado, considere o seu conteúdo. 

 Dando seqüência a essa construção imagética, e como complemento, ainda, do 

verbo “oferecer”, figurativiza-se essa mudança, que fica pressuposta em “o mapa das 

transgressões mais seguras”, numa clara alusão à “receita” para se alcançar, com 

segurança, a violação do regulamento. Não por coincidência, e sim por uma escolha 

precisa do vocábulo, o substantivo “transgressão” é derivado do verbo “transgredir” 
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que, por sua vez, significa “passar além, passar do outro lado, passar de uma coisa a 

outra”. Portanto, a sugestão da mudança se faz sentir em várias palavras do poema, 

contaminadas pelo valor semântico de “modificação”. 

 Uma outra referência a um objeto de nossa realidade próxima, ainda na segunda 

estrofe, é feita no último verso: 

 

    A notícia dos alçapões. 

 

em que o substantivo “alçapão” se relaciona à abertura ou passagem por onde se faz a 

comunicação entre um recinto que se localiza no nível do pavimento com outro que lhe 

fica por baixo ou por cima – um porão, ou um sótão –.  Ao dizer que lhe é oferecida a 

“notícia” dos alçapões, a intenção do eu-poético é mostrar que essa mudança, essa 

transgressão, é premeditada, se não por ele, conscientemente, ao menos pela “voragem” 

que dele toma conta. 

 Mas, aqui, encontramo-nos numa aparente incoerência, uma vez que a esse 

substantivo – voragem – não se pode atribuir uma capacidade de agir se não for por 

conta do ser que a possui, ou seja, essa voragem que dele parte é que o impulsiona à 

mutação. Se a origem dela é nele próprio, podemos inferir que a mutação está dentro 

dele e é deflagrada por algo externo que culminaria com a passagem de um estado a 

outro. Tal circunstância foi a “chegada” referida na primeira estrofe. 

 

    Eu 

    ao chegar 

    vindo de mim 

    (...) 

 

 Ela nos mostra, de forma paradoxal, um deslocamento que só encontra em seu 

interno e que possui pontos de chegada e de partida representados pelos pronomes “eu” 

e “mim” que, embora representem a primeira pessoa do discurso, no poema,  fazem 

referência a “pessoas” diferentes. Não seriam, propriamente, “pessoas”, mas 

“personalidades”, ou melhor, podem estar representado uma pluralidade interna em que 

se observa esse desencontro. 

 Ao comparar a devassa de sua intimidade com “um rascunho a que acrescentam 

um fardo”, e ao dar o título de “Rascunho” ao poema, a intenção do eu-poético é chamar 
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a atenção para esse “objeto” cuja principal característica é não ser o definitivo, ser 

apenas o “delineado”, o “esboçado”. 

 O rascunho é a versão primeira, ainda cheia de imperfeições, as quais serão 

eliminadas com a reflexão e o cuidado necessários que requerem  o produto final, a 

“arte final”. A esse esboço não se pode atribuir uma respondabilidade pois lhe falta 

considerar as implicações decorrentes do objetivo de seu uso, uma adequação mais 

precisa ao fim que se quer atingir. No caso do poema, tal responsabilidade é 

representada pelo objeto “fardo”, sinônimo de peso e, conseqüentemente, versão 

definitiva. 

 Complementando esse clima desagradável em que os objetos representados se 

associam a imagens grotescas, a sensação de realidade nos é apresentada, no final da 

terceira estrofe, por dois substantivos que, embora tenham sido emprestados – visto 

fazerem parte de duas citações – uma de Malavolta Casadei e outra de Sócrates –, 

simbolicamente, pretencem ao universo de “morte”. São eles “fogueira” e “cadáver” 

 

Malavolta Casadei escreveu isto: 

    “Crio a fogueira onde ardo”. 

    Sócrates disse: 

    “O cidadão é o cadáver do homem”. 

 

 O fogo é o destruidor que vai reduzir tudo a cinzas e o cadáver é a ausência de 

vida. De qualquer maneira, essas palavras associadas e contaminadas pelo valor 

semântico de todos os outros objetos representados criam uma atmosfera de pessimismo 

e consciência da finitude do ser humano. Se não do corpo, ou seja, a deterioração física, 

ao menos de sua parte psíquica e comportamental, a qual estaria ligada diretamente às 

solicitações do meio do qual o eu-poético aceitou fazer parte. 

 

 

O estrato dos aspectos esquematizados 

 

  

 Através dos indícios espalhados pelo poema, percebe-se que a visão de mundo 

do eu-poético  se baseia na existência de uma dualidade dentro do ser humano: de um 
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lado, a face que está dentro de nós e que olha de dentro para fora, analisando e tendo 

autonomia de concordar ou  não concordar com o que se lhe apresenta; por outro, a face 

externa, que olha de fora para dentro e que sente a necessidade de subjugar a outra em 

virtude de solicitações da sociedade em que vive. No poema, essa dupla existência é 

representada pelos pronomes “eu” e “mim”, este se alojando nas camadas mais 

profundas do ser – o interno – e aquele simbolizando a casca – o externo.  

 O retorno do “mim” ao “eu” faz com que o eu-poético se transforme em matéria 

e possa ser inserido no meio que o considera essencialmente objeto físico, concreto, 

pertencente ao grupo: 

 

Eu 

ao chegar  

vindo de mim 

fiz meu corpo no ar. 

 

 Essa passagem do “mim” ao “eu” e a aceitação dessa condição que se assemelha 

a uma modelagem – daí os termos “vestir” e “cobrir” – desperta nele uma revolta, mas 

uma revolta passiva que só o faz questionar e não agir: por trás das vestes e da 

cobertura, está o seu “mim”, mas ele aceita, de maneira passiva, como já dissemos em 

outro estrato, que assim o caracterizem; a única atitude que toma, se é que se pode 

chamar de atitude, é a de lamentar essa “violação”: 

 

    Detesto ser violado 

 

 Um questionamento, para o qual não se espera resposta, visto que não se tem a 

quem questionar, marcam os versos da terceira estrofe: 

 

O que fazer com a decência medíocre 

    e o arrojo sem perigo? 

    A propriedade e a posse 

    de minha hipocrisia e de minha vaidade? 

 

 A adjetivação do substantivo “decência” revela o juízo que faz dessa 

conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade, ou seja, ao considerá-la 
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medíocre, banal, fica pressuposto que, no externo, cobrado pelo social, aceitamos regras 

e posturas, e até mesmo nomenclaturas, que são vazias e cujo valor é insuficiente para 

demonstrar o que realmente o  interno deseja como conceito de vida e de convivência. 

Isso se confirma na seqüência “arrojo sem perigo”, em que ao substantivo “arrojo”, 

sinônimo de coragem, ousadia, acrescenta-se a expressão “sem perigo” que acaba por 

anular esse caráter de audácia, uma vez que, se não há perigo na ação que se vai 

executar, ela não pode ser considerada arrojada. 

 Esse “o que fazer” se estende à propriedade e à posse da hipocrisia e da vaidade 

que o eu-poético assume ter. Ao se considerar hipócrita e vaidoso, ele reconhece um 

comportamento que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta, quase sempre por 

motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou 

sentimentos que não possui. Apesar desse reconhecimento, ele ainda tem algo de que se 

orgulhar, talvez por se considerar mais do que outros semelhantes. Interessante é 

notarmos que, no questionamento, o eu-poético se vale de dois termos que, de certa 

maneira, podem ser considerados sinônimos: propriedade e posse. O primeiro diz 

respeito, juridicamente, ao direito de usar, gozar e dispor de um bem, e de reavê-lo do 

poder de quem ilegalmente o possua; o segundo, ação ou direito de possuir a título de 

propriedade. Essa escolha demonstra a necessidade primeira de reforçar a idéia de que 

tais características pessoais – a hipocrisia e a vaidade – lhe são inerentes e sobre elas ele 

tem autonomia. Bastar-lhe-ia apenas a vontade para que delas ele se desfizesse. 

 Ocorre, porém, que de nada lhe adianta tal poder, pois ele não sabe o que fazer 

com ele, daí o questionamento. 

 Como recurso a essa falta de resposta e mesmo tentado entender a ausência dela, 

ele se vale de duas citações: ao concordar com a primeira – “Crio a fogueira em que 

ardo” – ele assume a responsabilidade, e por que não dizer a culpa, da situação em que 

se encontra: o sofrimento causado pela falta de correspondência entre a essência e a 

aparência. A segunda citação vem ao encontro da primeira – “O cidadão é o cadáver do 

homem” – na qual fica patente a violação do homem ao se tornar parte de uma 

sociedade que, ao mesmo tempo em que lhe dá direitos, lhe cobra deveres que seriam, 

também, representados por comportamentos adequados de acordo com as regras 

estipuladas.  

 Sendo assim, a visão de mundo do eu-poético é pessimista e representada pela 

necessidade que temos de mostrar uma aparência adequada às exigências. Tal aparência 
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não corresponde à nossa essência, mas é indispensável para que possamos fazer parte do 

meio que escolhemos para viver. 

 

Conclusão 

   

 

 A oposição estabelecida entre o “eu” e o “mim” tem sido motivo de reflexões 

dentro da literatura. Fernando Pessoa, em um de seus poemas, também trouxe esse 

assunto: 

 

Gato que brincas na rua 

Como se fosse na cama, 

Invejo a sorte que é tua 

Porque nem sorte se chama.  

Bom servo das leis fatais 

Que regem pedras e gentes, 

Que tens instintos gerais 

E sentes só o que sentes.  

És feliz porque és assim, 

Todo o nada que és é teu. 

Eu vejo-me e estou sem mim, 

Conheço-me e não sou eu. 

 Da mesma maneira que o poeta português mostra-se consciente da existência de 

uma dupla solicitação que faz o homem se sentir, às vezes, um estranho para si mesmo, 

Mafra Carbonieri, nessa poética que não se vale de nenhuma máscara, reconhece que há 

a necessidade de se deixar “vestir” de acordo com o molde que nos é destinado dentro 

das convenções.  

 A relação que estabelecemos ao escolhermos Fernando Pessoa como argumento 

de autoridade para sustentar a afirmação de Mafra deve-se, indiscutivelmente, pelo fato 

de que este, na construção de suas máscaras, buscou naquele a inspiração e mesmo o 

modelo para muitos de seus poemas. Não seria diferente aqui, ao nos depararmos com 
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uma reflexão que foi constante no poeta português, embora de maneira um tanto 

diferente, já que para Mafra essa dualidade é conseqüência de cobranças externas do 

meio e em Pessoa tal dualidade se transforma em pluralidade e encontra-se dentro dele 

mesmo. 

Dentro da música popular brasileira, também encontramos o tema, como, por 

exemplo, esta canção de Rita Lee e Roberto de Carvalho: 

 

Eu e Mim 

No espelho não é eu, sou mim. Não conheço mim, mas sei quem é 

eu, sei sim. 

Eu é cara-metade, mim sou inteira. 

Quando mim nasceu, eu chorou, chorou. 

Eu e mim se dividem numa só certeza. 

Alguém dentro de mim é mais eu do que eu mesma. 

 

Eu amo mim 

Mim ama eu 

 

 O último verso da primeira estrofe poderia estabelecer uma relação com o 

primeiro verso da terceira estrofe do poema de Mafra: “Detesto ser violado”: há um 

alguém dentro dele que, como dissemos, é capaz de enxergar e avaliar tudo que o cerca, 

chegando à conclusão de que existe uma diferença entre o que ele é realmente – o 

“dentro de mim” – e a imagem que é construída dele e que ele aceitou chamar de “eu”. 

A ausência de condições adequadas para um amálgama entre esses dois pólos opostos 

em um único ser, já que uma das partes teria que ceder, recusando a consciência do fato 

– se o interno – e o respeito e admiração da sociedade – se o externo –, faz com que ele 

se sinta destruidor de si próprio; uma autodestruição consciente por não ver saída 

possível para o impasse. 

 Distanciando-se da máscara que criou, já que lhe dá voz própria, e concordando 

com uma premissa dela, Mafra cita Malavolta Casadei – “Crio a fogueira onde ardo” – 

numa clara alusão à sua própria responsabilidade pelo sofrimento e dor que sente e que 

poderia ser evitada já que o verbo “criar” faz parte dos verbos factivos, os quais 

relacionam um agente/causa a um produto/efeito. Dessa maneira, se o agente suspender 

a ação, o produto deixará de existir, ou seja, se não houver fogueira, o eu-poético não 
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será queimado e não haverá sofrimento. Ao se valer de Malavolta como argumento de 

autoridade, por um lado, mostra que o eu-poético conhece bem o assunto que está 

discutindo e, por outro, torna aquele fiador da veracidade de um dado ponto de vista. 

 O mesmo acontece com a citação de Sócrates: / “O cidadão é o cadáver do 

homem.”/. Ocorre, porém, que a referida afirmação não é de autoria do filósofo grego 

(470 a.C.?-399 a.C.) que é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental e que 

inicia seus estudos sobre a natureza da alma humana e a busca do conhecimento 

influenciado pela filosofia de Anaxágoras. Ou, pelo menos, em Platão que foi o seu 

discípulo, não se encontra essa frase. Mafra se vale dessa citação no livro Apologia de 

Sócrates162 em cujo apêndice a tradutora propõe que o verdadeiro discípulo foi 

Antístenes: 

 “Antístenes, apelidado de “o cão”, o bastardo, apesar das restrições de 

Sócrates: “eu vejo o teu orgulho através dos buracos do teu manto”... foi o verdadeiro 

discípulo de Sócrates”.163 

 Ela se baseia no livro do filósofo Han Ryner (1861-1938) – pensador e escritor 

anarquista individualista francês nascido na Argélia – que estuda os quatro livros de 

Antístenes e reproduz nesse apêndice, entre aspas – e que aqui sublinhamos - as 

conclusões desse pensador: 

 “Sócrates ensinava a ser homem e não a ser cidadão”, diz o filósofo francês 

pela boca de Antístenes. E mais: “A virtude se recusa a matar; mas toda pátria exige 

que eu mate aquele que ela chama inimigo. Se não consigo matá-lo hoje, é possível que 

amanhã ele se torne nosso aliado e a pátria exigirá que eu o auxilie a assassinar meu 

amigo de hoje”. (...) 

 “A virtude não obedece senão à própria consciência. Nada tem a ver com as 

leis”. 

 “Sócrates não deve ter dito o vocativo: ó cidadãos atenienses, e sim: ó homens 

atenienses... porque, para Sócrates, “o cidadão é o cadáver de um homem...”164”. 

 De qualquer maneira, não nos interessa se a frase foi ou não de Sócrates. O 

significado dela é que se casa perfeitamente com a intenção do eu-poético para quem 

está patente uma diferença entre o externo e o interno, o que concebemos como nós 

mesmos e o que os outros enxergam em nós. 

                                                
162 PLATÃO. Apologia de Sócrates, Tradução e apêndice de Maria Lacerda de Moura, Ediouro, coleção 
Clássicos de Ouro, 18ª. edição, S.P., 2001. 
163 IDEM. Ibidem, pág. 112. 
164 IDEM. Ibidem, pág. 113. 
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CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO LIVRO “CARTA SOBRE O 

DESTINO E A URGÊNCIA” 

 

 

 Carta sobre o destino e a urgência – poemas – recebeu o Prêmio Walmir Ayala 

(Menção Especial) da UBE-Rio, em 2003. Trata-se de um livro que contém, como os 

outros de Mafra Carbonieri, trinta poemas; dessa vez, porém, compostos de versos 

livres e brancos, à exceção de quatro deles em que encontramos versos decassílabos: 

Machadiana, Diálogo com Luís Vaz, Primeiro Diálogo com Frei Eusébio do Amor 

Perfeito e Segundo Diálogo com Frei Eusébio do Amor Perfeito. 

 Aliás, já que mencionamos esses dois últimos poemas – considerados diálogos – 

cumpre completarmos a informação de que, nessa lírica, são três os poemas em que se 

procura estabelecer uma interlocução com um frei que é criação de Mafra Carbonieri: 

há o Terceiro Diálogo com Frei Eusébio do Amor Perfeito. 

  Os três poemas trazem epígrafes que, embora não possuam uma assinatura, 

deixam clara a sua autoria em virtude do título: trata-se de citações, ou melhor, versos 

desse frei. Os que abrem o Primeiro Diálogo são: 

 

    Deus. As vestes talares da nudez 

    me impelem para o santo sacrifício. 

    Abre as virtudes. Quintanilha Inês. 

    Eu te absolvo com furor e vício.165 

 

 A partir deles, é que Mafra estabelece o que chama de diálogo e que mais 

poderia se assemelhar a uma glosa, em que lhe é dado um mote (assunto) e, por meio 

deste, constrói-se a estrofe ou poema. Os dois primeiros versos são a concordância com 

as palavras de Frei Eusébio: 

 

    Sim. Este amor, um proibido encanto 

    de velas soltas pelo mar da noite.  

                                                
165 CARBONIERI, Mafra. Carta sobre o destino e a urgência, pág. 26. 
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 A epígrafe do Segundo Diálogo retoma a interlocutora – Quintanilha Inês – 

deixando clara uma seqüência temporal: há uma posterioridade em relação à primeira 

epígrafe: 

 

    Já tens meus vícios, Quintanilha Inês. 

    Passaste-me com amor tuas virtudes. 

    Perdoa-me se gritei Mendes Gertrudes. 

    Eu quis gemer Inês. Somente Inês.166 

 

e o poema acompanha essa figurativização temporal, demonstrando o envolvimento 

entre os amantes: 

 

    Fizemos de nossa tarde uma noite. 

    O vento, entre as árvores, era um mar 

 

    a sussurrar o açoite das palavras. 

    Este amor saiu da sombra e me veio. 

 

 O Terceiro Diálogo, por sua vez, tem como tema, ainda, na epígrafe, o amor 

carnal, mas já muda a interlocutora que passa a ser Mendes Gertrudes: 

 

    Noite. Seria Inês ou Beatriz? 

    Mendes Gertrudes. Ávida de cilício. 

    Lavemos depois os lençóis do mês. 

    Que queres ler? A Bíblia ou frei Vinícius? 

 

 No aspecto formal, embora a epígrafe continue a constituir-se de uma estrofe de 

quatro versos, o poema já não mais é composto de dísticos e os versos deixam de ter 

uma uniformidade métrica, aproximando-se do prosaísmo: 

 

    Gertrudes, 

    levita no meu corpo o seu desejo. 
                                                
166 IDEM. Ibidem, pág. 29 
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    Pressinto a chegada dos santos óleos 

    no bergantim do ventre. 

    Deite-se de perfil. Me ampare neste transe. 

    Sou como sou. Nasci para existir. 

    Pouco me importa e os homens são iguais 

    de madrugada. 

    Perdoe-me se gritei Inês. Ou Beatriz. 

    Eu quis gemer Gertrudes. Só Gertrudes. 

            E mais nada. 

 

 A referência a “frei Vinícius” nos leva a uma relação com o poeta Vinícius de 

Moraes uma vez que os três diálogos exploram a sensualidade e, como se sabe, esta tem 

presença marcante nos textos do poeta modernista e é aquilo que melhor representa sua 

poética. Aliás, este não é o único momento em que ele se reporta a Vinícius dentro do 

livro que analisamos. Já vimos que no poema “Lugar”, a opinião desse poeta o leva a 

sentir-se vexado de seu comportamento tão regular que contrariaria a postura assumida, 

ou defendida, por aquele: “Que diria Vinícius?”. 

 Todavia, essa inclinação pelos prazeres sexuais, principalmente relacionados a 

transgressões de regras impostas aos que freqüentam a igreja católica – sejam eles 

padres, freiras ou beatas – (veja-se o caso da licenciosidade de Frei Eusébio), não 

aparece somente nesses três poemas mencionados. Outros há, como Sursum Corda 

(Corações ao alto), Sol, Urgente que, estrategicamente, encontram-se dispostos no livro 

logo após os diálogos (Sursum Corda segue o Primeiro Diálogo; Sol, o Segundo 

Diálogo, e Urgente, o Terceiro Diálogo), e que complementam o clima de pendor 

amoroso. É como se esses seis poemas fossem fragmentos de um outro maior que 

colocasse em foco esse personagem “Frei Eusébio do Amor Perfeito”, dando a ele uma 

autonomia para se movimentar dentro do livro. Observe-se um fragmento do poema 

Sol: 

 

    Fosse Francisco de Assis 

    e não frei Eusébio do Amor Perfeito, 

    eu falaria aos cães no Pelourinho 

    ou aos peixes no Farol da Barra. 
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    Porém, falo a Beatriz 

    nas águas de Amaralina. 

    Ou a Luísa Violante Françoso 

    no mirante dos Aflitos. 

    Ou seria Isabel de Quevedo 

    no dossel do Rio Vermelho? 

 

    (...)    

 

 O eu-poético, aqui, assume-se como Frei Eusébio e a ele é dada a voz – veja-se o 

pronome “eu” no terceiro verso. Aliás, o diálogo com o religioso parece se consolidar 

através desses outros poemas que intercalam aqueles com o título de “Diálogos”. 

Sursum Corda, já citado, é composto por oito versos que valem a pena serem transcritos 

já que sugerem uma reflexão e uma confissão de Frei Eusébio: 

 

Sursum Corda 

 

    Sendo a batina um sino, 

    como não orar e comover-se? 

    Não sou nada. 

    Não passo de mil-réis, 

    mas tenho um apetite de cavalo. 

    Após a madrugada, 

    acorrem as fiéis 

            ao mover-se do badalo.167 

 

 Encerrando a conversa entre os interlocutores, o poema Urgente completa a 

imagem construída de Frei Eusébio do Amor Perfeito – um homem que se rende às 

solicitações do corpo, o que viria a contradizer a sua condição de religioso – e nos faz 

refletir sobre o nome que é dado a essa criação de Mafra (que poderíamos chamar de 

semi-persona, uma vez que o seu surgimento se esboça nessa lírica e não nos é difícil 

antever uma futura obra na qual se desenvolva todo o perfil e o interior dessa nova 

máscara, dessa vez já completa): a referência ao Amor Perfeito. A perfeição do amor 
                                                
167 IDEM. Ibidem, pág. 28 



 

 

381 

não estaria no seu entendimento espiritual, referência ao “amor divino”, como nos faria 

supor por tratar-se de um homem pertencente a uma ordem religiosa, e sim na sua 

conotação carnal, em que o sexo é necessidade “urgente” do corpo. 

 

Urgente 

 

    Beata Beatriz. 

    Depois da Ave-Maria. Atrás da Matriz. 

    Agonia. 

    Tens a graça da madre Leila Diniz 

    (da Casa de Avis). 

    Teogonia. 

    Lavrarei a ata. Beatriz beata. 

    Atrás da Matriz. Até a Travessa de Chico Diabo. 

    Tens a inocência de sóror Joana Prado 

    (do Alcoforado). 

    Epifania.168  

 

 Além desses três diálogos, ocorre um outro. Dessa vez, porém, trata-se mais de 

uma necessidade de intertextualidade com a obra de um grande nome da literatura 

portuguesa – Camões – do que do desejo de apresentar uma nova figura capaz de 

movimentar-se sozinha dentro da lírica de seu criador. Aproveitando-se do famoso 

soneto do poeta clássico – Amor é fogo que arde sem se ver – o eu-poético vai 

construindo o seu poema de oito estrofes, de maneira a se valer dos versos do outro 

entrelaçados aos seus: 

 

Diálogo com Luís Vaz 

 

    Amor é fogo que arde sem se ver. 

               É gume que na carne se consente. 

               É chafariz brilhando no deserto. 

               É ferida que dói e não se sente. 

 
                                                
168 IDEM. Ibidem, pág 35. 
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    (...) 

     

               É água que sufoca sem molhar 

               e torna indene e fria à sua fonte. 

               É solitário andar por entre a gente. 

               É ter, com quem nos mata, um horizonte. 

 

    (...) 

 

    Amor é o erro do semblante certo. 

               É dor que desatina sem doer. 

 

 Muito interessante nesse poema é a disposição gráfica do mesmo. Todos os 

versos iniciados pelo substantivo “amor” sofrem um recuo à esquerda. É uma tentativa, 

assim como a de Camões, de definir esse sentimento que parece ser a preocupação 

principal desse livro da lírica de Mafra Carbonieri. Ela está presente em outros poemas, 

como Casal e Machadiana, de maneira explícita. No primeiro, como o próprio título já 

traz implícito, tem como tema o envolvimento entre duas pessoas que se desejam e, 

acima de tudo, desejam – ou, pelo menos, o “eu” que fala no poema e que poderia se 

tratar de nosso eu-poético deseja – satisfazer os desejos do outro amante: 

 

Casal 

 

    Do tato ao desamor, 

    a sua intenção 

               é me entontecer. 

    Corrija isso 

               me embriagando 

     ao anoitecer. 

 

    (...) 

     

    Do ardor ao langor, 

    a sua intenção 
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               é me sufocar. 

    Corrija isso 

               me estrangulando 

               entre as coxas.169 

 

    (...) 

 

 Em Machadiana, percebe-se a conversa que se pretende estabelecer com a visão 

pessimista do relacionamento humano e, conseqüentemente, do amor na obra de 

Machado de Assis: 

 

Machadiana 

 

    Senhora, não me culpes pelo fado. 

    O tempo apenas nos atraiçoa. 

 

    (...) 

 

    O corpo (atado à pedra do destino). 

    Hoje a paixão quer lentes de contato. 

 

    Terno de risca. Pérola na gravata. 

    Lenço de seda no pescoço fino. 

     

    Não penso que cedas a estes ossos 

    brandindo amor pela bengala súbita.170 

 

 Se, por um lado, percebe-se a preocupação em se manter um diálogo com 

autores consagrados, configurando a intertextualidade – há ainda outros dois poemas – 

Rodriguiana e Caeiro, que dialogam com o universo poético de Nelson Rodrigues e do 

heterônimo de Fernando Pessoa (este recorrente em outras máscaras de Mafra) – , por 

outro, não ocorre um distanciamento da realidade imediata do eu-poético, o que o faz 

                                                
169 IDEM. Ibidem, pág. 9 
170 IDEM. Ibidem, pág.14. 
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perceber o mundo à sua volta, através das notícias que chegam até ele e que mostram 

um mundo repleto de violência e injustiças. Três fatos ocorridos na cidade de São Paulo 

e que foram manchete de vários jornais no país inteiro chamaram a sua atenção e deles 

surgiram os poemas Crônica da Favela Funerária, Registro e Crônica da Rua dos 

Gusmões. O primeiro retoma o assassinato de um aposentado de 65 anos, José 

Rodrigues Dias, em 30 de janeiro de 2002, quando ele voltava com a mulher para sua 

casa, após um passeio à cidade de Cafelândia, e resolveu encurtar o caminho, perdendo-

se em meio à Favela Funerária. Ao pedir informação a um morador que se encontrava 

na janela, ele o advertiu que saísse imediatamente do local, pois os traficantes haviam 

dado o toque de recolher após as 20h. Não houve tempo de o mesmo e a mulher saírem. 

Um traficante acabou atirando no rosto do aposentado, levando-o à morte. 

 

Crônica da favela funerária 

 

   Na Favela Funerária 

   o marido perdeu o rumo e saiu da estrada 

   (por um acesso entre as araucárias). 

   Água parada. Monturo. (A mulher calou o medo 

   na Favela Funerária). 

   Galpões de ferro 

   confundiram-se com o mato escuro. 

   Vielas temerárias sumiam no lajedo. 

   Chovia (cautelosamente) 

   na Favela Funerária (agora uma garoa fina). 

   Como voltar para a rodovia? 

   Respondiam os telhados em surdina. 

 

   (...) 

 

   Visou a cabeça do desconhecido 

   e matou-o com um disparo. Apesar do gritos, 

   o homem de gorro não atingiu a mulher. 

   Estava no seu direito 

   e tinha balas. Mas não matou a mulher. 
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   Não por piedade. Mas por incoerência. 

 

   (...)171 

 

O segundo, Registro, refere-se ao assassinato do casal Richthofen, cometido pela 

filha do casal e pelo namorado desta, em outubro de 2002. O caso tornou-se assunto 

nacional e o julgamento dos acusados teve, de perto, o acompanhamento da mídia: 

 

Registro 

 

   Suzane Louise von Richthofen 

   foi ao motel com o namorado. 

   Antes, o namorado e o irmão do namorado 

   mataram a golpes de barra de ferro 

   um engenheiro e uma psiquiatra. 

   Eram os pais  

   De Suzane Louise von Richthofen. 

   (...) 

 

   O irmão 

   de Suzane Louise von Richtofen 

   visitou a irmã na cadeia 

   e levou-lhe um urso de pelúcia 

   (de estimação). 

   Ela já não chora. Joga cartas. 

   Quem percebe culposas teias em sua mente? 

   Lê a Bíblia. Pergunto se podia vender logo 

   a mansão do Campo Belo. 

 

   Não corre nenhum risco o urso de pelúcia. 

 

                                                
171IDEM. Ibidem, pág. 22,23. 
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O terceiro narra, de maneira dramática, o assassinato de uma menina de seis 

anos, cometido pelo próprio pai, após estuprá-la, na Rua dos Gusmões, no centro de São 

Paulo, que, se no passado foi o endereço dos negócios e do glamour paulistano, hoje 

enfrenta o estigma do abandono e da violência. 

 

Crônica da Rua dos Gusmões 

 

   Num décimo andar 

   da Rua dos Gusmões, o pai 

   estuprou a filha de seis anos. 

   Desligou a TV 

   e escolheu no armário o terno 

   para um encontro na Rua do Triunfo. 

   No quarteirão, arruinado, 

   os edifícios contornam o pátio do lixo 

   e dos ratos. Não fale para ninguém. 

   De medo, a menina não chorou. 

 

   (...) 

 

   Na Rua dos Gusmões 

    a morte escondeu a violação. 

 

    Na Rua dos Gusmões 

    o lixo escondeu a morte. 

 

    (...)172 

 

 As notícias parecem querer se transformar em poesia. A necessidade de trazê-las 

para compor essa lírica faz com que Mafra se aproveite não somente de casos trágicos 

em que morte está presente no desfecho, ou seja, não são apenas as notícias das páginas 

policiais que transformam em poemas. Há, ainda, um outro fato bastante divulgado pela 

                                                
172 IDEM. Ibidem, pág 47. 
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imprensa e cuja validade foi discutida em diversos meios. Trata-se de uma perfornance 

da turnê "Nude Adrift", com a qual o fotógrafo americano Spencer Tunick roda o 

mundo reunindo o máximo de pessoas nuas em aglomerados artísticos. Em 27 de abril 

de 2002, centenas de pessoas posaram para as lentes do fotógrafo no Parque do 

Ibirapuera: 

 

Arte 

 

    Spencer Tunick 

    arrebanha a nudez de homens e mulheres 

    no Ibirapuera. 

    Mil corpos lânguidos, de todos os feitios, 

    deitam-se de costas, de bruços ou de perfil, 

    entre as tipuanas e as lianas indefesas. 

    (...)173 

 

 A contemporaneidade e a minuciosa observação daquilo que o cerca parece ser 

uma marca da poética de Mafra ele-mesmo (se é que podemos roubar a Fernando 

Pessoa esse termo), como se nada escapasse a seu olhar que julga a sociedade e o 

comportamento das pessoas que fazem parte dela. Dessa maneira, e por causa dessa 

postura assumida, ele produz uma lírica que privilegia os versos livres e brancos, muito 

próximos do prosaísmo. Daí o título de alguns de seus poemas, como os Diálogos e as 

Crônicas, sobre os quais falamos, estas últimas já pela classificação como “crônica”, 

pressupõe um texto literário breve, em geral narrativo, de trama quase sempre pouco 

definida e motivos, na maior parte, extraídos do cotidiano imediato, o que vem casar 

com o que afirmamos há pouco: a necessidade de cantar o momento presente. 

 Há, ainda, as “cartas” – três no total – (uma delas analisada) e cuja classificação 

já pressupõe um interlocutor. São elas: Carta sobre A definição do Homem, Carta sobre 

O Destino e a Urgência e Carta sobre A Solidão. Os artigos definidos que acompanham 

o assunto das cartas vêm escritos com letra maiúscula no índice que abre a lírica. 

 A primeira abre-se com uma epígrafe atribuída a Lao-Shi-Min que é mais uma 

criação de Mafra: 

                                                
173 IDEM. Ibidem, pág. 44. 
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Carta sobre A Definição do Homem 

 

    A mulher é um ser portador de homens. 

    Lao-Shi-Min (séc. III d.C) 

 

    O homem é um ser portador de tempo. 

    Vaso de si mesmo, 

    ele carrega cinzas contra o vento. 

    O homem escreveu O Tempo e O Vento. 

 

    (...) 

 

    O homem é o remorso relutante. 

    O homem escreveu Crime e Castigo. 

    O homem escreveu nonada. 

    O homem escraviza o semelhante. 

    O homem faz poesia e vende armas. 

 

    (...)174 

 

 A segunda, que dá nome ao livro, tem, através de um vocativo, a interlocutora 

explícita: senhora: 

 

Carta sobre O Destino e a Urgência 

 

    O destino, senhora, é o retrofado. 

    Tudo já aconteceu no mundo. Menos conosco. 

    Estava escrito não estava escrito. 

    Somos agora. O resto é desgosto e profecia. 

 

    (...) 

                                                
174 IDEM. Ibidem, pág.11 a 13. 
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    Moralistas (malévolos). 

    Santos (tortuosos). Doutores (e demais cretinos) 

    todos os cães sucumbem a seu agosto. 

    Conceda-me, senhora, 

    a esperança dum destino.175 

 

 Diante desses indícios, podemos afirmar que o eu-poético sente a necessidade de 

“falar”, “cantar” aquilo que está dentro de si. Mas, não é um falar e um cantar solitário: 

há a pressuposição de ouvidos que o ouçam. Não são apenas poemas que precisem se 

exteriorizar. Eles precisam ser ouvidos. Como disse Machado de Assis em Segredo do 

Bonzo: - Haveis de entender, começou ele, que a virtude e o saber têm duas existências 

paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou contem-

plam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos em um 

sujeito solitário, remoto de todo contato com outros homens, é como se eles não existis-

sem. Os frutos de uma laranjeira, se ninguém os gostar, valem tanto como as urzes e 

plantas bravias, e, se ninguém os vir, não valem nada; ou, por outras palavras mais 

enérgicas, não há espetáculo sem espectador. 

 Mafra tem consciência do “fazer poético” e de maneira metalingüística constrói 

dois poemas – Ambulantes e Página (já citado na análise do primeiro poema escolhido) 

– em que a poesia é colocada em foco. No primeiro, ele concebe a existência de “poetas 

menores” e, no segundo, reconhece que o “estado poético” não é maleável; ele não se 

apresenta quando se deseja, ao contrário, quando se deseja muito e se espera por ele, é 

quando ele não vem: 

 

Ambulantes 

 

    A poesia 

    sempre teve os seus ambulantes. 

    Estão na calçada 

    ou escadaria da Sé. 

    (profetas do nada). 

 
                                                
175 IDEM. Ibidem, pág. 21. 
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    Quinquilarias 

    sempre escorrem por páginas inocentes. 

    Versos estreitos e ofiriciais, 

    sem um pensamento onde ele é necessário. 

    Erário de tesouros falsos. 

 

    Não posso ler a poesia dos ambulantes. 

    Mas isso existe, 

    tantas vezes indecente 

    e ainda com hífen complacente.176 

 

 

Página 

 

    Espero o poema. 

    O frio que faz seria a casa estar deserta? 

    Eu sou a casa deserta e o frio. 

    A lareira me acusa pela falta de lenha. 

    Mantenho as luzes acesas 

    e a chaleira no fogão. 

    Não preciso atrair a noite para o meu café. 

    Ela está em mim.Única sobrevivente de meu naufrágio. 

    O relógio nada interrompe. 

    Rasgo esta página. Hoje a poesia não virá.177 

 

 Esse conhecimento de que a poesia é uma obra do espírito, como diz Paul 

Valéry, ao mesmo tempo em que o faz aceitar essa limitação e resignar-se ao não 

conseguir materializar os elementos do pensamento, provoca uma certa irritação, 

pressuposta pelo vocábulo “rasgo”. 

 E, já que falamos em pressupostos, cabe aqui uma tentativa de aproximarmos 

essa lírica à lírica de Malavota Casadei. Não é por menos que o livro se abre com uma 

epígrafe dessa máscara de Mafra: 

                                                
176 IDEM. Ibidem, pág 19. 
177 IDEM. Ibidem, pág.41. 
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Nunca é estrangeiro o olhar sobre a miséria. 

 

 Assim como Malavolta, Mafra dá preferência aos versos livres – no que se refere 

ao aspecto formal dos poemas – e se vale do tom narrativo, privilegiando cenas do 

cotidiano, em especial aquelas que dizem respeito ao comportamento humano e que 

mostram um lado desumano – para não dizermos animal – desse ser que se considera 

superior a todos os outros, mas que mostra a sua irracionalidade e a sua falta de 

consciência da vida em grupo que exige o respeito pelo semelhante: 

 

    Ao abrir-se, 

    o propósito do homem é antropofágico. 

    O método é a sedução assassina.178 

 

 Além da epígrafe do livro, três poemas são “retirados” de Malavolta. São eles: 

Do caderno de Malavolta Casadei, Do arquivo de Malavolta Casadei e Da agenda de 

Malavolta Casadei. É interessante nortarmos que o conteúdo dos três poemas fazem 

referência a notas de Malavolta. Notas essas escritas no caderno, no arquivo e na 

agenda. O primeiro é composto de sete pequenas partes/estrofes, numeradas, as quais 

mais se assemelham a axiomas: 

 

II 

 

    O êxito 

    é um fato jornalístico. 

    A literatura  

    não. 

 

    (...) 

 

IV 

 

    O analfabeto 
                                                
178 IDEM. Ibidem, Carta sobre A definição do homem, pág. 12. 
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    não precisa de literatura. 

    Quem precisa de analfabeto?179 

 

 O segundo, com menos estrofes/partes – cinco no total –, amplia as verdades (na 

visão de mundo de Malavolta) tentando demonstrá-las. Através dos versos abaixo, 

percebe-se a semelhança entre a criatura e o criador (Malavolta e Mafra): 

 

I 

 

    Dentro 

    da humanidade vária. 

    a deseumanidade é uma só 

    ( a crueldade unânime não se separa de si mesma).180 

 

 Já no terceito poema, ainda dividido em partes/estrofes – também com cinco –, 

está em foco a metalinguagem, a reflexão sobre o poder da palavras: 

 

V 

 

    Atração e repulsa. 

    Isso resume o mundo. 

    Podem sair, minhas palavras. 

    Abotoem o casaco. Não esqueçam o cachecol. 

    Evitem a companhia de palavrões tatuados 

    e com brincos. Nas esquinas fazem ponto 

    palavras sem calça ou alça. 

    Sigam adiante. Entrem no cibercafé. 

    Na danceteria. Sejam minimalistas 

    com estranhoss e com a bebida. Camonianas no amor. 

    (...) 

    Eu quero vocês despertas. 

    Nunca é estrangeiro o olhar sobre a miséria. 

                                                
179 IDEM. Ibidem, págs 24,25. 
180 IDEM. Ibidem, pág. 36. 
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    Não quero que percam o sentido. 

    Acima de tudo, 

    não percam o orgulho do sentido. 

    Defendam o sentido até onde ele não estiver. 

    Exijam que ele pulse no poema a que é estranho. 

    Minhas palavras. 

    Jamais percam o sentido, 

    minhas palavras.181 

 

 Notemos que é desse poema que foi retirada a epígrafe do livro, cujo verso 

sublinhamos. Os outros dois versos destacados, também assim o encontramos no 

poema. 

 Vemos, dessa maneira, que Mafra e Malavolta encontram-se num ponto de 

convergência e caminham juntos em diversas trilhas que nos levarão ao sentido primeiro 

dessas duas líricas: a análise do comportamento humano e da sociedade que o cerca, 

tudo isso através da consciência do fazer poético. 

 Como, há pouco, mencionamos a epígrafe do livro e, um pouco antes, falamos 

sobre os diálogos com Frei Eusébio do Amor Perfeito, cumpre-nos, agora, tecer mais 

alguns comentários sobre esse recurso em Mafra que, diferentemente, das outras líricas 

de suas máscaras não abusa dessa introdução em seus poemas, mas tece um longo 

poema sobre essas inscrições que antecipam o conteúdo – ou com eles conversa – de 

seus versos.  Como já temos referido, não só nesta lírica, mas nas outras, há epígrafes 

cujos autores são, também, uma criação. No poema Inscrições, Mafra parece responder 

ao nosso questionamento, ou corresponder à nossa inquietação ao nos depararmos com 

citações de cuja veracidade duvidamos. 

 

Inscrições 

 

    Eu escrevo 

    as epígrafes de meus livros. 

    Hoje epígrafes de escritor ou de filósofo, 

    ou mesmo de astrólogo, 

                                                
181 IDEM. Ibidem, págs.50-51. 
 



 

 

394 

    custam muito caro. 

    Platão cobra em dracmas 

    e me convida para O Banquete. 

    Aviso que tenho compromisso 

    na Ásia. 

    Além disso, prefiro Aspásia. 

 

    (...) 

 

    O mundo pode muito bem 

    dispensar a literatura. Mas pode, 

    ainda melhor, dispensar o homem. 

    Sartre, quinze mil francos. 

 

    (...) 

 

    Voltaire me cobra em iluminismo. 

    Marx, em marxismo. 

 

    (...) 

 

    Machado de Assis cobra em contos 

    (longe de meu alcance). 

     

    Eu escrevo 

    as epígrafes de meus livros.182 

 

 Observe-se o trocadilho com a palavra “contos”, o que nos faz pressupor um 

juízo de valor referente à sua obra em prosa,  no qual ela estaria muito aquém da 

qualidade machadiana. Contudo, Mafra considera-se mais prosador que poeta e não nos 

esqueçamos de que suas máscaras surgiram, primeiramente, em contos e, a partir deles, 

como personagens, ganharam vida própria e lírica própria. 

                                                
182 IDEM. Ibidem, págs. 54,55 
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 E já que mencionamos acima a semelhança entre Mafra e Malavolta – ponto 

importante na discussão deste trabalho – poderíamos, para concluir a análise desta lírica, 

fazer um última associação dentre tantas que temos feito até aqui: Mafra é José 

Fernando de Mafra Carbonieri, portanto, as iniciais de seu sobrenome são MC; 

Malavolta é Miguel Carlos Malavolta Casadei, um duplo MC – no nome e no 

sobrenome. 

 Sem adiantarmos nada, mas apontando numa direção que será estudada, 

Malavolta é uma duplicação de Mafra que permite a si próprio o desdobramento.  
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A questão da heteronímia 
 
 
Ser um mesmo é condenar-se à mutilação, 

 pois o homem é apetite perpétuo de ser outro. 
 

Octavio Paz 
 
 

 Em La Poétique de Dostoievski, Mikhail Bakhtine diz que o homem não 

coincide jamais com ele mesmo183. São inúmeros os estudos acerca dessa pluralidade 

existente no ser humano, sejam eles no âmbito psicológico, filosófico ou literário, sendo 

que este último é capaz de abarcar os anteriores quando da necessidade do autor, aliada 

à sua capacidade, em materializar – por meio de uma manifestação escrita, ou uma 

pintura, por exemplo – esse outro (ou esses outros) eu que lateja inconscientemente 

dentro de si e que pede a exteriorização. 

 Para Octavio Paz, “O homem é o inacabado, ainda que seja cabal em sua 

própria inconclusão; e por isso faz poemas, imagens nas quais se realiza e se acaba, 

sem acabar-se nunca de todo”184e por isso surge a necessidade de se “outrar”, para que 

se torne um ser acabado. Essa experiência da outridade, para o ensaísta mexicano, 

“abrange duas notas extremas de um ritmo de separação e reunião”. Essa separação se 

dá pelo fato de o homem se sentir sozinho em um mundo estranho, mas, ao mesmo 

tempo, a noção de reunião se firma ao perceber-se de acordo com a totalidade.  

 Ainda segundo Paz, tal experiência seria uma “outra vida” só que não a do além, 

uma outra vida neste mesmo plano físico: “A poesia não se propõe consolar o homem 

da morte, mas fazer com que ele vislumbre que a vida e a morte são inseparáveis: são a 

totalidade.”185 

 Esse nosso assunto é apenas a ponta de um iceberg já que é a partir dessa 

pluralidade que pretendemos fazer um estudo da poética de Mafra Carbonieri e que, 

mesmo não sendo essa a discussão principal da tese, norteará o caminho a seguir para 

chegarmos à conclusão. O produto dessa alteridade em sua poética seria a criação de 

heterônimos ou somente máscaras sobrepostas a uma face que serve de molde a elas? É 

o que vamos discutir a seguir: 

                                                
183 Bakhtine, Mikaïl. La Poétique de Dostoievski, Éditions du Seuil, 1970, pág. 103. “L’homme ne 
coincide jamais avec lui-même. On ne peut lui appliquer la formule: A identique à A.” 
184 PAZ, Octavio. Signos em Rotação, Editora Perspectiva, São Paulo, 3ª. edição, 1996, pág 109. 
185 IDEM. Ibidem, pág. 110. 
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“Sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que 

torcem para reflexões falsas uma única anterior realidade que não está em nenhuma e 

está em todas.”186 

Assim, Fernando Pessoa tenta iniciar-nos na difícil tarefa de compreensão de 

seus heterônimos. A heteronímia – essa estranha pluralidade de poetas num só – tem 

despertado o interesse de muitos estudiosos e, não raro, deparamo-nos com esse 

fenômeno nos dias de hoje.  

Vamos procurar traçar uma perspectiva de acesso a uma possível interpretação 

do processo de criação de “tipos de figuras”187 do autor em estudo, bem como verificar 

a convergência destas na produção de uma poética que contempla a intertextualidade e 

intratextualidade. 

São cinco os livros de poemas de Mafra: Cantoria de Conrado Honório, Modas 

de Aldo Tarrento, A Lira de Orso Cremonesi, A Lira de Malavolta Casadei e Carta 

sobre o Destino e a Urgência.  

Para que não tenhamos que voltar algumas páginas nesta tese, em busca de um 

delineamento de cada uma das máscaras, repetiremos informações que consideramos 

importantes de cada uma delas. Se assim não fosse, muito cansativo seria buscar, na 

conclusão de cada lírica, os traços que definem cada um dos eus-poéticos.  

A primeira das líricas é composta de 30 poemas, assinada por Conrado Honório, 

um funcionário de cartório público, sambista, poeta e boêmio, que já não era jovem, 

mas cuja idade não nos é fornecida. Como dissemos na conclusão dessa lírica, ele tinha 

um jeito descompromissado de viver, gostava de poemas e de quadras de música e se 

valia destes para questionar certos comportamentos adotados no meio social em que 

vivemos e que acabam por gerar conflito entre aquilo que desejamos ser e aquilo que 

exigem que sejamos. 

Relembremos que essa máscara aparece pela primeira vez no conto Conrado 

Honório, inserido no livro Homem esvaziando os bolsos, e o enredo gira em torno do 

momento da morte desse personagem. 

Nos trinta poemas que compõem Cantoria de Conrado Honório, nota-se um 

apelo à cadeia sonora da palavra, seja por meio de aliterações ou assonâncias, passando 

pelo eco e farta utilização de rimas, até mesmo pelo ritmo imposto à palavra e 

aproveitamento da pausa, do espaço em branco. Conrado é um sambista e, como tal, era 

                                                
186 PESSOA, Fernando. Páginas íntimas e de auto-interpretação, Edições Ática, Lisboa, s/d, pág.93. 
187 Termo utilizado por Fernando Pessoa, na introdução de Ficções do Interlúdio. 
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de se esperar que houvesse a valorização desse aspecto fônico, principalmente por se 

tratar de alguém respeitado no meio em que está inserido, ou seja, alguém para quem os 

olhares se dirigem, com inveja e consideração. 

Mas, com isso, ele não se importa, pois sua preocupação maior é com a 

construção da poesia que emana de seus versos: 

 

 

   Inferno Privado 

 

Posso escrever os versos 

mais tristes esta noite. 

NERUDA 

 

A poesia me persegue 

e não cabe no universo. 

Hoje eu sou a sua morte. 

Morte. E a nossa vida segue. 

 

O sentido me convida 

(hoje eu sou a sua morte) 

e revida na palavra. 

Morte e vida. Morte e vida. 

 

Tanta culpa me alcança 

e desborda no poema. 

Muito leve é a minha pena. 

 

Cabe o deserto na tenda? 

Hoje eu sou a nossa morte. 

Aliança e oferenda. 

 

 Com os versos /A poesia me persegue/ e não cabe no universo/, percebe-se a 

consciência da dimensão desta que, no trabalho de produção, se abre para uma 

pluralidade de caminhos a serem seguidos. Daí, o seu Inferno Privado pelo fato de ele 
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saber que a ação externa irá resolver esse estado de indeterminação, mas não o deixará 

isento da culpa por não poder alcançar todos os caminhos possíveis ou por ter optado 

por um deles. 

 A palavra, para o eu-poético, frustra a tentativa de traduzir o pensamento: /O 

sentido me convida/ (...) /e revida na palavra./ Ela, que seria um meio para expressar 

esse pensamento, passa a ser um fim e, por isso, imperfeito, pois adquire mais 

importância que este. 

Uma segunda figura é Aldo Tarrento, cujo livro, Modas de Aldo Tarrento, veio, 

como já dissemos na conclusão a essa lírica, à luz em 1999, um ano depois da Cantoria. 

O livro, coincidentemente, é composto de 30 poemas e, assim como o anterior, 

Cantoria de Conrado Honório, é colocado em destaque o aspecto sonoro da palavra. 

Dessa maneira, percebe-se a importância dada a esse aspecto na construção dos poemas 

– o estrato fônico, uma das partes de nossa análise dentro do método escolhido – a 

fenomenologia da linguagem –, já sendo sinalizada nos títulos dos dois livros: trata-se 

de uma “Cantoria” e de “Modas”, referência explícita à necessidade de mostrar o 

trabalho com o som e o ritmo.  

 Aldo Tarrento não vive na cidade grande; seu universo é interiorano, uma 

pequena cidade do interior de São Paulo, Conchal. Diferentemente de seu antecessor, ou 

seja, da outra “máscara-cantor” – Conrado – ele é casado: uma circunstância, portanto, 

que nos permite inferir que, embora também avesso às convenções, deixou-se conduzir 

por elas, pois aceita tal prática institucional de nossa sociedade – o casamento. Se bem 

que não sabemos como este se dá. Aldo já se nos apresenta casado e a única referência 

que temos sobre isso é o nome de sua esposa – Ester Varoli Tarrento – e algumas 

informações sobre ela: a de que era regente do coro da igreja, abandona o marido e, 

quando volta à cidade, põe fogo no próprio corpo. Problemas, talvez, para a manutenção 

dessa prática institucional?  

 Aldo reaparece no mais recente romance de Mafra Carbonieri, O Abismo, e sua 

morte faz parte do Conto-Capítulo II, como o denomina o autor. É nele que ficamos 

sabendo da morte de Ester, que havia fugido no trem noturno – “nunca se descobriu 

com quem” – um dia voltou para morrer queimada na estação, ateando fogo na própria 

roupa. 

O eu-poético questiona a aparência quando esta vai de encontro à essência, e o 

fato de ele se inserir nesse universo em que o espaço físico é pequeno, pois numa cidade 

com poucos habitantes é comum todos se conhecerem e, de certa forma, vigiarem os 
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comportamentos, obriga-o, muitas vezes, a entrar em conflito e, a partir desse, refletir 

sobre o mistério do relacionamento humano: 

 

Essencialismo 

 

O gesto. 

Um gesto qualquer. 

O gesto é essencial. 

Agora, por exemplo, eu quero o copo vazio. 

Eu quero como se isso fosse 

a derradeira verdade a ser vista. 

 

O sentido 

de minha vida é o momento 

do copo vazio e eu quero alcançá-lo 

com a mão. 

 

Mas que adianta 

a força de meu querer 

se eu não faço o gesto que me define? 

 

Os interiores da alma humana, 

 o bem, o mal, as verdades eternas: 

palavras, nada mais do que palavras. 

 

O gesto. 

Apenas o gesto é o homem. 

Não importa que eu me sinta o copo vazio. 

Ninguém é essencial por dentro188. 

 

     

                                                
188 CARBONIERI, Mafra. Modas de Aldo Tarrento, pág. 37 
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O terceiro livro, A Lira de Orso Cremonesi, foi vencedor do 1º. Prêmio 

Redescoberta da Literatura Brasileira, no ano de 2000, na categoria poesia, promovido 

pela Revista Cult. 

Antônio Carlos Orso Cremonesi vai aparecer, como personagem da prosa, 

somente no romance O Abismo, alguns anos depois de ser criada a lírica para ele. E as 

informações que temos sobre ele nos são dadas por Malavolta Casadei, que é o narrador 

do Conto-Capítulo em que Orso surge pela primeira vez. 

Fisicamente, Orso é pálido e magro. Parece-nos visualizar uma figura jovem – 

ele só tinha 23 anos – que, na essência, não era tão jovem assim. Basta recorrermos a 

suas reflexões, não somente acerca da produção literária, mas – e principalmente – 

sobre o comportamento humano (como já vimos nos poemas analisados). 

Assim como Conrado, ele gostava de um botequim. Não que queiramos deixar 

implícito a sua tendência ao alcoolismo. Isso não se sustenta. A nossa correspondência 

está no fato de que ambos se valiam de uma mesa de botequim para fazer as suas 

reflexões sobre a vida. Por que o botequim? Talvez pelo clima de descontração, pela 

ausência de formalidades. Numa mesa de botequim, todos se irmanam, acabam 

perdendo a sua identidade civil. Estão todos lá para o prazer de algumas horas de 

descontração. 

Assim como Aldo, ele discute e faz poesia e, quando diz que “Num romance de 

duzentas personagens, o romancista precisa ser essas duzentas personagens.”189, 

parece-nos estar vendo o processo de criação em Mafra Carbonieri. Até então, temos 

três personagens e Mafra precisa ser os três. O eu nos intriga, pois não estamos dentro 

de um romance, mas de três líricas. Ou tudo isso faria parte de um grande romance, do 

qual também nós somos os personagens? 

Nessa lírica, nota-se uma preferência pelo estilo e pelo tipo de literatura 

praticado pelo poeta barroco Gregório de Matos e Guerra, o qual apresenta em uma 

parte de seus poemas um cenário burlesco-satírico da cidade e dos habitantes da Bahia 

colonial. Cenário este reaproveitado por Orso em alguns versos como no poema 

Serenata Atemporal, cuja epígrafe – Essa luz de teus olhos me tem cego – é de 

Gregório: 

 

 

                                                
189 CARBONIERI, Mafra. O Abismo, 2005. 
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Serenata Atemporal 

 

Essa luz de teus olhos me tem cego. 

Gregório 

 

   Guitarra 

   (suores da mouraria) 

   afine-se pelo nome dela: 

   Maria Quitéria de Albergaria 

 

   Eu sempre me enredo em cordas 

   da cidade da Bahia 

   Tacões. Cascos. Gritaria 

   (a traição ultramarina) 

   (...) 

 

Ainda há que se mencionar, como já dissemos na conclusão de tal lírica, que o 

livro é dedicado a Maria de Povos, esposa de Gregório de Matos, fato que só vem a 

confirmar a sua fixação não só no estilo do Boca do Inferno como também nas relações 

pessoais da vida deste. Orso chega a se considerar a reencarnação de Gregório. 

Há pouco falamos em Malavolta Casadei e é essa figura que empresta o seu eu-

poético a mais um livro de Mafra Carbonieri: A lira de Malavolta Casadei. 

Miguel Carlos Malavolta Casadei é um escritor, fato esse que já o coloca em 

correspondência com os outros três personagens – Conrado, Aldo e Orso. Assim como 

Orso, embora seja jovem, suas reflexões são bastante maduras para a idade, 

principalmente as que se referem à produção de textos. Ao dizer que, como já 

assinalado na conclusão dessa lírica, em alguns escritores “só aparentemente a palavra 

se deixa dominar. A frase se expande numa teia para insetos tardos. Fecha-se o livro 

como se fecha um túmulo vazio. Mas em literatura o sentido nunca descansa em paz e 

não tem endereço no cemitério.”190, vemos que tais considerações, um pouco reflexivas 

demais para um adolescente, vêm percorrendo o leito de um rio que se torna mais 

caudaloso à medida que suas águas nutrem a terra por onde passam. Seria esse rio o 

                                                
190 IDEM. Ibidem, pág. 197. 
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espírito poético de Mafra que, ao mesmo tempo em que vai alimentando suas máscaras 

deixando entrever o alimento transformado que viceja à flor da pele, de maneira 

diferente em cada uma delas, também se nutre dessa doação que o faz multiplicar-se.   

O que se nota nessa lírica é uma mudança no aspecto formal dos poemas; 

poderíamos até arriscar a afirmação de que há um amadurecimento no manuseio da 

palavra, na busca em “materializar os elementos do pensamento”191, conseqüência de 

uma experiência reflexiva que implica trabalho e dedicação na construção do poema. 

Dessa maneira, à medida que os versos vão se tornando mais livres de uma rigidez 

formal e a preferência por estrofes com número desigual de versos é latente nos poemas 

– o que não quer dizer que o rigor formal não possa ser um aspecto de caracterização de 

uma máscara – vai se tornando mais difícil esse trabalho em virtude de não haver 

imposições ou modelos a serem seguidos. É uma condenação à liberdade. Como diz 

Valéry: “condições muito rígidas, e mesmo muito severas, dispensam o artista de uma 

série de decisões das mais delicadas, aliviando-o de muitas responsabilidades e 

matéria de forma, ao mesmo tempo que o excitam às vezes a invenções às quais uma 

total liberdade nunca o levaria”.192 

Contudo, a preocupação em demonstrar a consciência dos caminhos que vem 

tomando a literatura, principalmente a poesia, ao tratar os poemas como apenas uma 

coisa, está presente no poema abaixo que foi analisado com mais detalhe quando do 

estudo desse livro: 

 

 

   Ponto Crítico 

 

   I 

 

 Fio  

 descoberto. Hoje 

 o sentido e a palavra 

 ocupam mesas separadas. 

 Lavram a mesma página árida 

 a céu aberto. 

                                                
191 VALÉRY, Paul. Op. cit., pág. 195. 
192 IDEM. Ibidem, pág. 188. 
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 Rio 

 condutor do gosto 

 e seus dejetos. 

                    Nenhuma esperança 

                    no sol posto 

                    (calafrio). 

 

 Cio 

 degradado. 

 O sentido atrás e a palavra adiante 

 (ou talvez o contrário). 

 Não escreverei jamais 

                       no mostruário 

                     ou no engradado 

 o verso 

                         bio 

                        degradante. 

 (...) 

 

Os versos /bio/ e /degradante/, funcionando como um adjetivo composto – 

biodegradante – da palavra “verso” nos remete a um processo de destruição de algo em 

que este mesmo verso é o agente – oposto de biodegradável – que efetua essa 

biodegradação. Resta-nos saber o que será destruído. A resposta pode estar na 

interpretação isolada dos dois versos: degradação pode ser entendida como 

transformação, no caso, degradante, adjetivo, corresponderia a transformador, 

transformante, do elemento de composição “bio” cuja significação é “vida”. Teríamos, 

então, a recusa, ou impossibilidade, de escrever, materializando o verso capaz de alterar 

algum aspecto da vida, seja esta do poeta ou do leitor. 

Como que se estabelecendo um elo entre essas figuras e a pessoa de Mafra 

Carbonieri, as epígrafes fazem com que as obras conversem entre si, completando-se e 

completando a lírica de autor. Dessa maneira, o quinto livro, Carta sobre o destino e a 

urgência, – Prêmio Walmir Ayala (menção especial) – UBE-Rio-2003 -, esse assinado 

por Mafra, traz uma única epígrafe, de Malavolta Casadei: 
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 Nunca é estrangeiro o olhar sobre a miséria. 

MALAVOLTA CASADEI 

 

Seria desnecessário dizer que o livro traz trinta poemas, assim como todos do 

autor, mas esse fato merece uma atenção especial. Os poemas foram selecionados para 

comporem os livros. Portanto, estabeleceu-se uma quantidade deles que não 

privilegiasse uma máscara em detrimento de outra, ou seja, a elas foi estabelecido um 

limite em sua apresentação. Segundo o autor, essa escolha foi ao acaso. Para ele, trinta 

poemas não cansariam demais o leitor e, ao mesmo tempo, não o deixariam à míngua. 

O poema de abertura do livro, Rodriguiana, que estabelece uma 

intertextualidade com a obra de Nelson Rodrigues, está assentado numa construção 

paralelística cuja estrutura sintática corresponde ao sujeito + verbo de ligação + 

predicativo do sujeito e cujo valor semântico nos remete à tentativa de manifestação 

clara do significado de certos conceitos: 

 

   Rodriguiana 

 

  A verdade é imperdoável. 

  A felicidade é estéril. 

  O amor é breve, ainda que eterno. 

  (...) 

  toda humanidade é falsa. 

  Inocência é escarnamento. 

 

  O inferno é a esperança 

  Paixão é semente que quando se planta devasta. 

  (...) 

  Toda virtude é suspeita. 

  (...) 

 

para desembocar em axiomas relativos ao “fazer poético” e à condição de escritor: 
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  Se adverso 

  o verso é o poema. 

  A poesia é o sentido 

  e o sentido é múltiplo. 

  O homem é duplo: menos o escritor; 

  o escritor é a humanidade. 

 

Ao reconhecer a dualidade do ser humano, ele reconhece, também, certo 

distanciamento entre este e o escritor, talvez, em virtude de uma superioridade ou uma 

condenação à pluralidade deste último. Superioridade no sentido de o escritor poder ser 

múltiplo, uma vez que possui a capacidade de perceber e de sentir como nenhum outro 

ser a condição humana. Condenação, pois essa consciência e a necessidade da ação 

externa pesam em seus ombros e o fazem sofrer. 

Após traçarmos esse painel da lírica de Mafra Carbonieri, cabem, neste 

momento, nossas considerações e um posicionamento com relação à construção dessas 

“figuras” ou “personas” ou “máscaras” – como temos chamado até aqui – ou, ainda, 

“heterônimos”. 

Quando se fala nessa “pluralidade de vozes” dentro de um mesmo poeta, 

impossível é não se associar com o fenômeno da heteronímia de Fernando Pessoa. Mas 

o próprio Pessoa advertia que a heteronímia não era um processo novo na literatura, mas 

uma maneira nova de empregar um processo já antigo, fato que nos faz pensar que a 

criação dessas máscaras em Mafra não tenha como origem o texto pessoano. Difícil, 

porém, é não estabelecer essa associação ao nos depararmos com seus poemas que 

marcam uma intertextualidade com os do poeta português. Intertextualidade essa quase 

sempre explícita e, muitas vezes, ultrapassando o intertexto e chegando ao dialogismo. 

Se, em Pessoa, essa questão só pode ser apreendida quando relacionada com o 

contexto cultural, como querem numerosos críticos – como Robert Bréchon que, a 

partir da noção de que a civilização ocidental está decadente, realça a importância da 

perda por parte desta, do sentido da natureza e da medida do homem, Maria Aliete 

Galhoz notando a instalação da náusea na arte, no início do séc. XX, Carlos Felipe 

Moisés que filia Pessoa numa corrente de pensamento que, na viragem do séc. XIX, 

engendra investigações à volta da idéia de crise por que passa a Humanidade, ou, 

ainda, Massaud Moisés que afirma: “Latente na atmosfera, a utopia fáustica estava em 
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moda e Pessoa não escapou à conjuntura histórica193 – no caso de Mafra, tal aspecto 

também merece um olhar mais atento. 

A idéia de crise também persegue o homem nessa passagem do séc. XX para o 

séc XXI. A questão existencial e a necessidade do “ser múltiplo” têm tomado corpo já 

no começo da segunda metade do século passado – na pintura, temos o exemplo de 

Andy Warhol com 10 Marylins, em 1967 – chegando, intensamente, nos dias de hoje – 

na música de Kid Abelha, os versos de Poligamia: /vamos viver/ vocês e eu, eus e você/ 

–, em virtude da exigência de um “viver em sociedade” em que esta traça regras 

comportamentais que devem ser seguidas para a inclusão do indivíduo dentro de seu 

grupo, ou, como querem, modernamente, de sua tribo. Ocorre, porém, que nem sempre 

esse comportamento externo corresponde à essência desse ser, embora esta, conforme 

Sartre, seja posterior à consciência de existência, fato que condenaria o homem a ser 

livre para criar sem impedimentos o seu próprio projeto existencial – “ser é escolher-

se”. Hoje, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o 

projeto existencial é que deve se adaptar às condições oferecidas pelo meio, e as 

oportunidades, quando surgem, exigem uma “despersonalização” do indivíduo para que 

este garanta sua subsistência. 

Diante disso, entendemos que o contexto cultural que propiciou o surgimento 

dos heterônimos de Pessoa, se foi de marcante influência, não há dúvidas de que se 

repete com a obra de Mafra Carbonieri. Resta-nos saber se essa “despersonalização” do 

poeta brasileiro chega a construir heterônimos ou simplesmente máscaras transparentes 

de um “eu” que se dissimula com facilidade. E, aqui, retornamos nós, após um passeio 

por sua produção poética (este, indispensável para o que concluiremos a seguir), à 

pergunta proposta no início deste capítulo. 

Vejamos algumas considerações feitas por Octavio Paz194sobre Fernando 

Pessoa. Ele diz que Caeiro, Reis e Campos são heróis de uma novela que Pessoa nunca 

escreveu. Pessoa assume-se como um poeta dramático, mas, segundo o crítico, a relação 

entre esse poeta e seus heterônimos não é idêntica ao do dramaturgo ou do romancista 

com as suas personagens. “Não é um inventor de personagens-poetas e sim um criador 

de obras-de-poetas.” Mafra, ao contrário, constrói novelas para seus personagens, ou 

melhor, eles ganham vida nas novelas. Ele admite que sua poesia surge como uma 

                                                
193 VILA MAIOR, Dionísio. Fernando Pessoa: heteronímia e dialogismo. Almedina, Coimbra, 1994, 
págs. 65, 66. 
194 PAZ, Octavio. Signos em rotação. O desconhecido de si mesmo – Fernando Pessoa, Perspectiva, São 
Paulo, 1996, pág.209. 
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exigência da prosa. Conrado, primeiramente, surgiu na prosa, como vimos, no momento 

de sua morte. Mas, essa morte lhe trouxe à vida: o personagem Conrado Honório 

ressurge como necessidade de questionar sua existência e também, por extensão, 

provocar um autoquestionamento naqueles que o cercam.  

Da mesma maneira, Aldo, Orso e Malavolta têm um mundo construído ao seu 

redor numa prosa com estilo hermético e denso. Assim como esses quatro, aparecem 

outros personagens, os quais mostram “a ponta de uma orelha”, como diria Machado de 

Assis, na lírica desses três, como é o caso de Frei Eusébio do Amor Perfeito, ou Pierre-

Louis Laurent Savatier que emprestam suas epígrafes para as obras e que, a qualquer 

momento, podem vir a ter a sua lírica. Fato que já se esboça em Carta sobre o destino e 

a urgência, do próprio Mafra, com três poemas em que criador e criatura conversam: 

Primeiro diálogo com Frei Eusébio do Amor Perfeito, Segundo diálogo com Frei 

Eusébio do Amor Perfeito e Terceiro diálogo com Frei Eusébio do Amor Perfeito. 

Assim como em Fernando Pessoa, essas criações são uma invenção literária e 

uma necessidade psicológica. Mas, para Octávio Paz, os heterônimos são algo mais para 

o poeta português: “De certo modo são o que Pessoa teria podido ou desejado ser: de 

outro, mais profundo, o que não quis ser: uma personalidade. No primeiro movimento 

fazem tabula rasa do idealismo e das convicções intelectuais de seu autor; no segundo, 

mostram que a sagesse inocente, a praça pública e a ermida filosófica são ilusões. O 

instante é inabitável como o futuro e o estoicismo é um remédio que mata. E no entanto, 

a destruição do eu, pois isso é o que são os heterônimos, provoca uma fertilidade 

secreta. O verdadeiro deserto é o eu e não só porque nos encerra em nós mesmos, e 

assim nos condena a viver com um fantasma, mas porque murcha tudo em que toca.”195 

Em Mafra, essas máscaras não provocam uma destruição do eu, pelo contrário, 

elas contribuem para que o eu se conheça melhor cada vez que se exterioriza de si 

mesmo. Parece-nos significativo apontar a consciência dessa “alteridade” estética que 

seria um processo pelo qual o acontecimento estético é irredutível ao um.196 

Bakhtin postula um duplo movimento em qualquer ato de criação estética: em 

primeiro lugar, um impulso, por parte do romancista que o faz colocar-se no lugar da 

sua personagem e, fundamentalmente, um segundo deslocamento que seria o retorno 

dele à sua posição anterior, pois somente nesta última posição ele poderá, durante a 

                                                
195 IDEM. Ibidem, págs. 219,220. 
196 BAKHTINE, Mikhaïl. La poétique de Dostoïevski, Paris, Éditions du Seul, 1970, pág. 97. 
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atividade estética, deter um “surplus de vision”. Esse segundo movimento, Bakhtin 

chama de exotopia. 

Nesse retorno à posição anterior, nessa exotopia, é que Mafra, após a criação 

de seus personagens no romance ou conto, sente a necessidade de criar, também, uma 

veia poética em cada um para que eles se sintam completos. A criatura semelhante ao 

criador. 

Por tudo isso, vemos que Conrado Honório, Aldo Tarrento, Orso Cremonesi e 

Malavolta Casadei não se constituiriam em heterônimos, senão em “máscaras”, como 

quer Octavio Paz, construídas com habilidade e habitantes do mundo poético de Mafra 

Carbonieri, criadas, talvez, com a intenção de encontrar um pouco de si próprio em cada 

canto escondido do espírito poético de cada uma delas. 

Talvez, ainda, possam ter sido criadas para ser aquilo que Mafra, ele-mesmo, 

não seria. Retomando Octávio Paz: “Escrevemos para ser o que somos ou para ser 

aquilo que não somos. Em um ou em outro caso, nos buscamos a nós mesmos. E se 

temos a sorte de encontrar-nos – sinal de criação – descobriremos que somos um 

desconhecido. Sempre o outro, sempre ele, inseparável, alheio, com teu rosto e o meu, 

tu sempre comigo e sempre só.”197 

 

  

 

 

                                                
197 PAZ, Octavio. Op. cit., pág. 208. 
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As qualidades metafísicas na obra de Mafra Carbonieri 
 
 

 
“A arte é a tarefa suprema e a atividade propriamente metafísica desta vida” 

Nietzsche 
  
 
 Chegamos, finalmente, ao ponto máximo desta tese: a convergência do estudo 

dos livros de poesia de Mafra Carbonieri, ou seja, à argumentação que nos leva, 

necessariamente, à descoberta da temática inerente a todas as máscaras construídas e 

que, ao mesmo tempo, despega-as da face de seu criador permitindo-nos observar de 

perto a textura, a cor de sua tez e a fisionomia; tudo isso, metaforicamente, tendo como 

linha de contato os olhos, que sempre são os mesmos. 

 

Meus olhos de vulcão extinto 

distinguem o escuro do escuro. 

Aldo Tarrento 

 

Para Ingarden (e, aqui, retornamos à fenomenologia da obra literária), existem 

certas qualidades psíquicas que se revelam normalmente em situações e acontecimentos 

complexos, muitas vezes diversos entre si, como uma atmosfera específica “que paira 

sobre os homens e as coisas que se encontram nestas situações e que tudo no entanto 

penetra e com a sua luz transfigura”198. Essas qualidades, chamadas de 

“essencialidades”, segundo ele, seriam o sublime, o trágico, o terrível, o comovente, o 

incompreensível, o demoníaco, o sagrado, o pecaminoso, o triste, a indescritível 

luminosidade da ventura, o grotesco, o grácil, o ligeiro, o sereno e outras. 

O nosso interesse é buscar, nas máscaras construídas e na poesia assinada pelo 

próprio Mafra, essa essencialidade inerente à sua poética. Mas, antes de começarmos a 

percorrer os caminhos que nos levarão a nossa conclusão, vale retomar a proposição de 

Ingarden e dirigir sobre ela um olhar crítico. 

Tais qualidades mencionadas não são comuns na nossa vida diária, ou, como 

quer o filósofo, na nossa vida vulgar orientada para pequenos fins práticos. O tempo vai 

se projetando, dia após dia, sem grandes momentos, mesmo que nesse juntar de 

fragmentos se possa construir algo grandioso. Mas, por algum motivo imperceptível, ou 

                                                
198 INGARDEN, Roman. Op. cit, pág. 318. 
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até mesmo oculto, num determinado dia, dá-se um acontecimento que envolve tudo ao 

redor com uma atmosfera indescritível e com tal força que é capaz de estabelecer uma 

fronteira entre os dias cinzentos e o “fulgor luminoso” e marca o ponto culminante de 

nossas vidas, ainda que este tenha como fundamento o “calafrio pecaminoso do 

assassínio”. 

“São essas qualidades metafísicas (...) que, revelando-se de tempos em tempos, 

conferem à vida um valor de ser vivida e é após a revelação concreta delas que vive em 

nós e nos impulsiona uma secreta nostalgia, um anseio, quer o queiramos , quer 

não.”199 

Neste ponto, poderíamos ilustrar tal teoria, com a qual plenamente concordamos, 

com um trecho de uma obra literária portuguesa – A Confissão de Lúcio – de Mário de 

Sá-Carneiro, na qual o narrador que dá título ao livro tenta apresentar a sua defesa para 

um ato que diz não ter cometido: 

(...) 

Ah! foi bem curta - sobretudo para mim… Esses dez anos esvoaram-se-me como 

dez meses. É que, em realidade, as horas não podem mais ter ação sobre aqueles que 

viveram um instante que focou toda a sua vida. Atingido o sofrimento máximo, nada já 

nos faz sofrer. Vibradas as sensações máximas, nada já nos fará oscilar. Simplesmente, 

este momento culminante raras são as criaturas que o vivem. As que o viveram ou são, 

como eu, os mortos-vivos, ou - apenas - os desencantados que, muita vez, acabam no 

suicídio. Contudo, ignoro se é felicidade maior não se existir tamanho instante. Os que 

o não vivem, têm a paz - pode ser. Entretanto, não sei. E a verdade é que todos esperam 

esse momento luminoso. Logo, todos são infelizes. Eis pelo que, apesar de tudo, eu me 

orgulho de o ter vivido.200 

 (...) 

 Há que se notar que esse narrador fala em “momento culminante” que “focou 

toda a (...) vida” e, para ele, essa essencialidade tem como fundamento o sofrimento. É 

construído um perfeito raciocínio silogístico implícito nos períodos: 1ª. premissa - O 

momento luminoso traz felicidade (pressuposto na construção “ignoro se é felicidade 

maior”, em que o termo “maior” pressupõe que “esse instante” é felicidade); 2ª. 

                                                
199 IDEM. Ibidem, pág. 318. 
200 SÁ-CARNEIRO, Mário de. A Confissão de Lúcio, Editora Núcleo, 1ª. edição, São Paulo, 1993, pág. 
14. 
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premissa – Todos esperam por esse momento luminoso; conclusão – Logo, todos os que 

o não têm não são felizes.  

 Ocorre, porém, que ele vê esse momento luminoso como único na vida, não 

concebendo a existência de outros igualmente “arrebatadores” e que nos levam a uma 

fronteira entre a realidade física que nos cerca e algo ainda incompreensível – e esse é 

um pressuposto de que um dia será compreensível – que ultrapassa tal realidade e que 

chamamos de metafísica. 

 Retornando à obra de Mafra Carbonieri, procuremos encontrar essa recorrente. 

 Como já foi dito, o primeiro livro, Cantoria de Conrado Honório, apresenta-nos 

um eu-poético que, à maneira de fênix, ressurge das cinzas, ou seja, a partir de um conto 

em que sua morte é o tema central, ele se eleva à condição de autor e  produz sua lírica. 

Já esse é o momento luminoso: o da experiência da morte, mas não a própria, a do 

personagem. Mas, se o personagem é, como já dissemos, segundo Bakthin, uma 

maneira de o romancista se mostrar na obra e depois retornar à sua condição de criador 

– o movimento de exotopia – poderíamos afirmar que Mafra morre um pouco com 

Conrado, sente a revelação dessa qualidade metafísica que, mesmo sendo negativa, traz 

um valor positivo à vida que considera real. É o morrer, mas reviver daí alguns 

instantes. 

 Novamente, apenas como ilustração, sem se estabelecer correspondência com o 

tema desta tese, mas, de alguma maneira, sempre se ligando à produção da obra de arte 

literária, podemos nos referir aos momentos finais do romance A hora da Estrela, de 

Clarice Lispector, em que o narrador se dá conta desse movimento de entrega ao 

personagem e retorno dele e, logo após, tem a consciência de que a morte  atinge a 

todos: 

 (...) A morte é um encontro consigo. (...) O melhor negócio é ainda o seguinte: 

não morrer, pois morrer é insuficiente, não me completa, eu que tanto preciso. 

 Macabéa me matou. 

 Ela estava enfim livre de si e de nós. Não vos assusteis, morrer é um instante, 

passa logo, eu sei porque acabo de morrer com a moça. Desculpai-me essa morte. É 

que não pude evitá-la, a gente aceita tudo porque já beijou a parede. Mas eis que de 

repente sinto o meu último esgar de revolta e uivo: o morticínio dos pombos!!! Viver é 

luxo. 

 Pronto, passou. 

 (...) 
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 E agora – agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só 

agora me lembrei que a gente morre. Mas – mas eu também? 

 Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. 

 Sim. 201  

 Em “acabo de morrer com a moça”, fica evidente essa intersecção entre a 

criatura e o criador e, ao mesmo tempo, o distanciamento deste em relação àquela 

quando este se dá conta de que também morre e, desta vez, a morte vai deixar de ser um 

questionamento metafísico para se tornar a realidade que traz consigo a finitude, o 

desaparecimento, a ausência de consciência, ou seja, o nada. 

 Mafra, da mesma maneira, renasce após a morte de Conrado Honório e, como se 

isso não lhe bastasse, ele faz renascer o seu personagem, não na ficção, já que seria 

inverossímil esse renascimento – a menos que se tratasse de uma narrativa que 

privilegiasse um outro mundo que não aquele que apreendemos como real –, mas no 

veio poético, ou seja, ele traz para dentro de si o eu-poético de Conrado de tal maneira 

que os dois – criador e criatura – se tornam apenas um. 

 Esse amálgama é tão bem processado que a máscara do personagem se fixa 

perfeitamente no rosto de Mafra, mas, como qualquer máscara, o que a sustenta é que 

lhe dá importância. Portanto, por mais que se queira fazer prevalecer a aparência, a 

essência por trás dela é sempre a mesma. Com isso, vemos o eu-poético de Mafra 

esboçado – ora com traços mais fortes em uma determinada máscara, ora com 

delineamentos claros em outra – em todas as suas criações. 

 Em seu mais recente romance – O Abismo – é a vez de Aldo Tarrento 

desaparecer do mundo físico. Há todo um capítulo dedicado à morte dessa outra 

máscara. Diferentemente de Conrado, Aldo produz e depois morre. Aquele morre para 

depois produzir. Mas, qualquer que seja o processo de existência desses “personagens”, 

uma coisa é certa: como acabamos de dizer, há uma linha contínua que atravessa todos 

eles e essa linha é que pode revelar a poesia de Mafra. 

 Se assim é, vejamos o que podemos concluir de nosso estudo dos livros de 

poemas desse autor em estudo. Antes, porém, se faz necessário estabelecer 

procedimentos que serão adotados todas as vezes que nos referirmos a tais livros. 

Usaremos as letras CCH quando nos referirmos ao primeiro livro – Cantoria de 

Conrado Honório –, MAT passa a se referir ao segundo livro – Modas de Aldo Tarrento 

                                                
201 LISPECTOR, Clarice. A hora da Estrela, Editora Rocco Ltda, Rio de Janeiro, 1999, págs. 86-87 
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–, já para a menção ao terceiro livro – A Lira de Orso Cremonesi – usaremos LOC. A 

Lira de Malavolta Casadei será indicada pelas letras LMC e, finalmente, Carta sobre o 

Destino e a Urgência, assinada pelo próprio Mafra Carbonieri, levará as iniciais deste, 

MC. Com esse procedimento, as referências se tornarão menos cansativas e a leitura 

fluirá com maior facilidade, deixando-nos atentos somente para aquilo que é relevante 

em nossa conclusão, uma vez que aquilo que se procura é a essência da poesia do 

criador dessas máscaras. Como já dissemos em outra parte desta tese, estas foram 

construídas com muita habilidade e perfeito domínio da técnica de poetar, mas, por trás 

delas há uma inteligência e uma sensibilidade maiores (um verdadeiro fogo de 

Prometeu) que necessita se “outrar”. É a essência desse “poetar” que procuramos.   

 CCH se abre com um poema (por nós analisado) que estabelece uma relação 

intertextual com a poesia de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando 

Pessoa, e que tem como tema o ato de viver. Note-se que a palavra “vida” está presente 

no primeiro, no décimo e no décimo primeiro verso e o verbo “viver”, no terceiro verso. 

Tal recorrência a essas palavras permite-nos entender que esse questionamento da vida 

que, segundo o eu-poético, foi-lhe dada de presente, pressupõe a existência de um outro 

“espaço” – metafísico – onde ele se encontrava antes de receber o presente. Ele mesmo 

nos revela que lugar era esse: “o fundo de qualquer coisa sem fundo”. Só que nesse 

“fundo de qualquer coisa sem fundo” ele já tinha consciência, já que diz que lá se 

encontrava “perdido”. 

 A qualidade metafísica da revelação desse outro espaço para o qual foi levado, 

que não necessariamente se sujeita a ser um espaço físico, transforma todo o seu ser e, 

por ser uma experiência negativa, ele anseia pelo retorno ao que era. Isso, infelizmente, 

não pode ocorrer, pois a transformação já o tornou viciado – “o vício de viver”. Temos, 

portanto, neste poema, o momento que focou toda a sua vida, um renascer para cumprir 

uma necessidade de viver em sociedade. E isso vai pesar em sua existência. Sua? Ou de 

seu criador? Tendemos para a segunda opção. Aliás, essas máscaras precisamente 

construídas só o foram para que, olhando de perspectivas diferentes, a análise do mundo 

e do comportamento humano, pelo eu-poético de Mafra, fosse mais precisa. 

A relação antitética permeia toda a lírica, ora se manifestando através do 

questionamento metafísico em que o recorrente tema da vida/morte assume, por vezes, o 

aspecto cromático do claro/escuro, ora rejeitando a realidade que o cerca, concreta, 

marchetada pelas regras da sociedade da qual o eu-poético faz parte, e contrapondo-a a 

uma outra que deveria ser a ideal. 
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No primeiro caso, a oposição cromática noite/dia extrapola a significação 

essencialmente cósmica para buscar dentro do eu-poético uma explicação para a sua 

não-inclusão dentro do modelo de comportamento esperado por aqueles que só vêem 

nesses dois substantivos aquilo que realmente podem significar de concreto e útil em 

suas vidas, ou seja, o aspecto físico da realidade. 

 

Luz 

 

Noite, 

Apagar a luz para dormir. 

 

Dormindo. 

Noite em mim. Apagada a luz de dentro. 

 

Acordar de noite. 

Quem me acendeu se ninguém chamou? 

 

Iluminado na escuridão eu sou de dia. 

    (CCH, pág.30) 

 

Essa antítese – apagado/aceso –, longe de estar querendo ressaltar diferenças, 

aproxima esses dois termos fazendo-os existir dentro de um mesmo ser, num mesmo 

momento: o dormir é não ter a consciência despertada, por isso a luz apagada, a noite 

está dentro do eu-poético, não é externa a ele, mas há a relação de semelhança com algo 

físico, com o costume que se adota na maior parte dos grupos sociais que é “apagar a 

luz para dormir”. 

“Ser de dia” corresponde à sua consciência, portanto à vida. Dormir é a 

experiência da morte. Como diz o ditado popular: o sono é parente da morte. E os dois 

são escuros. A luz que o ilumina na escuridão lhe dá a vida, porque o desperta. A vida, 

neste poema, é a qualidade metafísica a qual ele anseia, é a revelação de sua existência, 

embora esta seja questionável. Tal fato está pressuposto no questionamento “Quem me 

acendeu se ninguém chamou?” 
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A capacidade de “estar sendo aceso” toda vez que a consciência volta, mostra 

que ainda não é o derradeiro “apagar” sinônimo da morte e, portanto, a finitude do 

pensar: 

 

Réquiem 

 

Nesse caixão vai morrendo 

o meu amigo ontem morto, 

qual flor que hoje se apanhe, 

a resistir, arrancada, 

pendendo memória dágua, 

morta, antiga, e vai morrendo 

nesse caixão, meu amigo. 

 

(...) 

 

O meu amigo se apaga, 

vestido de luzes murchas. 

Que direi? Não direi nada. 

Balada de flor e homem, 

ela na água, ele em flor, 

nesse caixão vão morrendo, 

a resistir, arrancados, 

dobrando o vaso a finados, 

mortos, mortos, mortos, mortos. 

   (MAT, págs. 61-63) 

 

O amigo, arrancado da vida, qual uma flor, apagou-se definitivamente, mas está 

vestido de “luzes murchas”. Seria, através dessa expressão, um indício de que o eu-

poético não acredita numa finitude completa? Ou, pelo menos, não quer acreditar nessa 

possibilidade? Se a luz, o claro, nos remete à vida, mesmo sendo “murchas”, são luzes, 

têm claridade, não tanto como as “não-murchas”, mas possuidoras de uma centelha que 

as faz brilhar. Haveria, então, um outro plano em que a “vestimenta”, o externo, seria o 

condutor do interno para esse novo local. 
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Podemos, até, entender de uma outra maneira os versos em questão: o amigo que 

era (e não estava) vestido de luzes “não-murchas” tinha a vida. À medida que as luzes 

começaram a murchar, aquela foi perdida: ele está se apagando. Mas, de qualquer 

maneira, o externo é que estava sustentando o interno e aquele ao se desfazer obriga este 

a simplesmente mudar de condição, não necessariamente desaparecer. 

Quanto a esse questionamento existencial, o eu-poético tem consciência; tanto 

que ele mesmo se questiona: “Que direi?” Como se lhe fosse exigido – pelo fato de ser 

um ser racional – refletir sobre essa condição. Ele se nega, contudo, e acaba aceitando o 

inaceitável: “Não direi nada.” Ele reforça por quatro vezes o adjetivo – que poderia 

muito bem ser também um substantivo – “mortos” como num mantra com uma 

finalidade mágica, para que seja estabelecido um estado contemplativo: a qualidade 

metafísica que ele quer atingir. Não nos esqueçamos, todavia, da musicalidade presente 

em toda a obra de Mafra. Certamente, há também uma finalidade rítmica. 

Essa “infinita finitude”, o oxímoro desejado, uma vez que o ser humano sabe-se 

finito, mas quer prolongar o instante decisivo, por ser ele o momento áureo da 

existência, e a possibilidade de haver algo mais, está clara nos versos que fazem parte 

de um poema já analisado: 

 

Insanidade 

 

Ver  

na escuridão 

uma luz invisível. 

(...) 

  (LMC, pág. 29) 

 

 A noite, com suas sombras, traz de volta as pessoas que já se foram. É como se a 

ausência de luz fosse a fronteira entre a realidade e o mistério. Uma fronteira tênue que 

pode ser transposta em virtude de alguma magia que se encontra na escuridão. Talvez a 

magia tenha um outro nome: lembrança. Ao nos recordarmos daqueles que já se foram, 

de certa maneira, revivemos o já vivido. Re-viver é viver, é a luz, mas num outro plano: 
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Carlos 

 

As sobras já são antigas. 

A noite arma a meu redor os retratos da família. 

(...) 

    (MC, pág. 17) 

 

 Como é de se esperar, se a noite vem, por vezes, associada à morte e ao termo da 

luz, ela traz, em outros poemas, um tom melancólico e pessimista, mostrando o 

isolamento do eu-poético que se fecha dentro de si: 

 

Página 

 

(...) 

Mantenho as luzes acesas 

e a chaleira no fogão. 

Não preciso atrair a noite para o meu café. 

Ela está em mim. Única sobrevivente do meu naufrágio. 

(...) 

    (MC, pág. 41) 

 

 Na escuridão, não se distinguem as cores. Se há um pouco de luz, vemos o cinza. 

É dessa perspectiva que falamos há pouco quando dissemos que as qualidades 

metafísicas nada mais são do que um colorido diferente e especial que se põe na vida 

cinzenta. Os eus-poéticos das máscaras construídas por Mafra e o eu-poético deste 

questionam essa vivência “acromática”, pálida e sai em busca de algo que a possa 

colorir. 

 Ocorre, porém, que as qualidades metafísicas, segundo Ingarden, não se deixam 

definir nem conceber de modo racional, “mas deixam-se contemplar de modo 

singelo”202e quando Mafra consegue contemplar uma qualidade dessas e desvelar um 

sentido mais profundo da vida, são-nos revelados “abismos originais do ser” para os 

quais somos vulgarmente cegos, ou melhor, não os percebemos na nossa vida diária. 

                                                
202 INGARDEN, Roman. Op. cit. Pág. 319. 
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Ou, se os percebemos, passamos por eles apenas entortando o rosto e seguindo nosso 

caminho. Não deixamos que eles modifiquem algo dentro de nós.  

 É o caso, por exemplo, de fatos dos quais tomamos conhecimento através dos 

noticiários. Chocamo-nos com eles, fazemos comentários sobre eles, e tentamos 

entender tais acontecimentos que, quase sempre, estão relacionados a momentos 

culminantes da vida como tragédias e mortes. 

 Mafra aproveita-se desses fatos e os transforma em poemas com a intenção de 

buscar essa essencialidade, essa qualidade metafísica que ele contempla e sente a 

necessidade de questioná-la. Em poemas – já citados nas conclusões de LMC e MC – 

como: 

 

Liana Friedenbach 

 

(...) 

 

II 

 

Um casal. 

Apenas um jovem casal. 

Meu semelhante, com uma bala na nuca, 

fez tombar Felipe Caffé. 

Esfaqueou Liana Friedenbach até a morte. 

(...) 

(LMC, pág. 38) 

 

 em que o assassinato brutal de um casal de namorados ocorrido em Embu-

Guaçu, na Grande São Paulo, em 2003, torna-se tema da poesia que questiona a 

semelhança da condição humana. A expressão “meu semelhante” é usada por onze 

vezes nesse longo poema e, em cada uma delas, o que se narra são atrocidades, como a 

dos fazendeiros que, no século XIX, mantinham fornos para assar negros vivos. Diante 

dessa essencialidade trágica, reaparece, no mesmo poema, a cor negra, o escuro, o asco 

de ser semelhante aos que são capazes de ignorar a vida: 
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No escuro, 

e por um momento, olho-me ao espelho. 

Não quebro o espelho e acendo a chama. 

Quebro a semelhança com um soco rotundo. 

Estilhaço a semelhança e a faço em fragmentos 

no assoalho (imundo). 

Espalho 

com o passo raivoso das botas 

  os cacos e a lama. 

   (LMC, pág. 38)  

 

 Se esse poema traz como título o nome da garota de dezesseis anos que foi 

estuprada e morta por marginais, outro que segue a mesma linha da transposição de 

fatos verídicos para o universo poético é o que recebe como título “Crônica da Favela 

Funerária” em que, com versos narrativos recheados de poesia, conta-se um episódio 

de um casal que, perdendo o rumo da estrada, vem dar nessa favela e, por serem 

intrusos e não respeitarem o toque de recolher imposto pelos traficantes, pagam com a 

morte do marido. 

 A necessidade de buscar o ambiente exato em que a morte se deu resulta em 

versos como: 

(...) 

 

Como voltar para a rodovia? 

Respondiam os telhados em surdina. 

 

(...) 

 

Só o silêncio policiava a praça 

(o vento soprou para longe uma ária). 

(MC, pág. 22) 

  

 Ou, ainda, o registro – e é esse o nome do poema – de um dos fatos que mais 

chocaram o país no final do ano de 2002: o assassinato do casal Richthofen, planejado e 

executado pela própria filha, Suzane, seu namorado e o irmão deste. 
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 Outros há e seria muito extensa a transcrição e o comentário de cada um deles. O 

importante é que esses poemas narrativos, presentes nessas duas líricas, embora 

possuam uma realidade, ou seja, os fatos existiram no mundo que consideramos real, 

extrapolam essa realidade e ganham o estatuto de obra de arte literária ao se 

transformarem em poemas. Para nós, leitores, tanto da notícia como da poesia, há uma 

diferença. Primeiramente, e sem dúvida alguma, o que percebemos é a distinção que se 

estabelece no plano da expressão. Enquanto nos jornais e telejornais a linguagem 

utilizada para a veiculação da notícia privilegia o conteúdo, e este uma vez apreendido 

faz com que desviemos a atenção do veículo utilizado para transmiti-lo, no poema, o 

modo de dizer é tão ou mais importante do que aquilo que é dito. 

 Mas, num segundo momento, e talvez esse se processe de maneira inconsciente, 

o fato de o poema “simular” o hábito da realidade é o que, segundo Ingarden, permite 

atingir “o modo de revelação das qualidades metafísicas característico da obra de arte”. 

Vejamos como isso se dá: Mafra sente a necessidade de resgatar a essencialidade do 

fato; para isso, busca reconstruir o momento, o cenário, o estado de espírito dos 

envolvidos com a precisão que só a linguagem pode dar – e não pode dar, como ele bem 

sabe – a fim de que o instante da leitura seja capaz de criar um envolvimento tal em que 

o leitor se desconheça e consiga contemplar as qualidades metafísicas com mais 

proximidade por não se ocupar delas, mas somente por ser cativado por elas. 

  E já que falamos em simulação do hábito da realidade, voltemos à questão da 

relação antitética presente nos poemas e observemos a segunda manifestação para a qual 

atentamos há pouco: a rejeição da realidade que o cerca e a busca por outra utópica. 

 Se em LOC os poemas apontam para uma crítica mordaz da sociedade, não nos é 

difícil justificar tal procedimento uma vez que, ao fazer uma estilização, na qual se 

inclui a temática de uma parte da obra de Gregório de Mattos, a máscara Orso 

Cremonesi parafraseia o poeta barroco que tendeu para a análise comportamental 

daqueles que faziam parte da sociedade baiana da época. Em versos como: 

 

Eis as ladras, ladrões e ladravazes. 

Achareis bacharéis por parcos réis. 

    (LOC, pág. 19) 

 

Ou mais ácidos como: 
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Governadores, 

alcaides, inquisidores, 

carrascos, torturadores, 

carcereiros, desembargadores do Paço 

e da Relação Eclesiástica, 

vice-reis, 

e os mais que a isso se refiram, 

ide todos 

às putas que vos pariram. 

    (LOC, pág. 59) 

 

 Mas, nas outras líricas, o espaço externo em que se move o eu-poético também é 

marcado por um descompasso (e aproveitamos esse termo já que uma boa parte dos 

poemas de Mafra está intimamente ligada à composição musical, como veremos logo a 

seguir) entre o seu mundo interno, aquele ao qual ele aspira, e as convenções impostas 

pela sociedade da qual ele mesmo quis fazer parte. 

 Nelas, diferentemente da explosão verbal que se encontra em Orso Cremonesi e 

que, através do vocabulário pesado, procura uma válvula de escape para toda a pressão 

que o meio exerce sobre ele, os outros eus-poéticos se fazem tristes, melancólicos e 

tendem para a reflexão e para a busca do entendimento desse estado, ou seja, procuram 

transcender a física e buscar caminhos metafísicos para se sentirem “despressurizados” 

e, assim, continuarem dentro dessa sociedade que escolheram. 

 

De nada me serve a altura 

dos edifícios de luz e vidro. 

Nem o viaduto de ferro. 

 

Não há chamado de abismo que me leve 

por becos e reclames. 

     (CCH, pág.20) 

 

Eu vou para a Patagônia 

terminar minha agonia 

Aposto na minha insônia 
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contra toda a ventania. 

     (CCH, pág. 25) 

 

Agora já não sou nada. 

A porta está fechada. Mas quero ser exatamente isso. 

Mesmo que a porta não estivesse fechada, 

o que se esconderia do outro lado da parede suja? 

   

Nada. 

O tempo que durar este poema 

a solução é não ser. 

Nada existe. 

     (CCH, pág. 31) 

 

 Esse último verso /Nada existe/ é notadamente uma reflexão metafísica, marcada 

pelo fato de se sentir, no momento em que fecha a porta de sua casa e está isolado do 

mundo externo, uma peça insignificante. Não transcrevemos os poemas completos nesta 

parte da tese por considerarmos que seria muito extenso e cansativo. Além do mais, 

desnecessário, pois apenas se quer ilustrar o que se comenta, mas, particularmente, neste 

poema, seria interessante acrescentarmos mais dois versos a fim de reforçar essa 

“náusea do mundo” (que virá explícita no próximo exemplo de Aldo Tarrento) por ele 

se considerar diferente de tudo e de todos que o compõem: 

 

Não quero que alguma coisa exista 

quando a solução é não ser. 

     (CCH, pág. 32) 

 

 Em Aldo: 

 

Ao sair de casa 

cortaram-me as unhas rente à carne 

Eu nada posso 

contra as garras da rua 
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Os excrementos do jardim público 

A exalação ferindo-me como infâmia 

no fundo de mim 

revolvendo toda a náusea do mundo 

em meu sangue 

(...) 

Na multidão 

minha náusea me arrasta para frente 

ou para trás 

     (MAT, pág. 20) 

 

As venezianas são verdes ou cinzentas, 

porém o nosso ridículo é a nossa verdade sem transições, 

e eu, 

no quarto da pousada, 

frente ao espelho, com o gesto 

de quem rege uma sinfonia de mil berrantes, 

ou encanta o povo do alto duma tribuna, 

ou o púlpito, ou do meio duma arena, 

ou galpão, eu, 

cercado de paredes amarelas ou negras, 

amassando esta folha amena, que fiz? 

Apenas matei um pernilongo com as mãos 

e o sangue apontou-me um olho sujo. 

     (MAT, pág. 53) 

 

 As venezianas são o filtro da realidade e esta vai se nos apresentar da maneira 

como escolhemos o filtro que a deixará chegar até nós. Esse filtro precisaria dispor de 

“transições”, ou seja, uma passagem de um tom para outro. Mas, para o eu-poético, 

nossa condição humana, na qual ele se inclui, não nos permite essa maleabilidade e, 

para nós a verdade se apresenta somente na tonalidade que desejamos. 

Metaforicamente, o que ele nos diz é que temos que aceitar aquela verdade que nos é 

imposta, estabelecendo-se, com isso, um conflito entre a essência e a aparência. 

Notemos a presença do espelho que reflete a aparência e esta se mostra de maneira 
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grandiosa como deveria ser. Mas, na sua essência, ele só é capaz de matar um 

pernilongo, atitude vista como insignificante. 

 Em Malavolta, o mesmo tema da verdade refletindo nas condições da aparência 

X essência: 

 

A mentira opera milagres. 

Que verdade sobrevive a milagres? 

Amamos a mentira  

de que somos feito. 

A verdade é a morte. 

Por isso a adiamos. 

     (LMC, pág. 13) 

 

Ou, ainda, de maneira irônica, surge o questionamento da inutilidade de certas 

criações do ser humano, como ser pensante, para melhorar sua condição na sociedade e 

desvendar os mistérios que nos cercam quando o que se valoriza dentro do chamado 

mundo moderno e globalizado são as ações corriqueiras que visam somente ao lucro e 

ao bem estar físico: 

Por que a filosofia 

se temos a publicidade. 

 

Por que a metafísica 

se nos atrai a metempsicose. 

(...) 

Por que ir ao Louvre 

se já fomos ao Carrefour. 

    (LMC, págs. 6-7) 

 

Em Mafra: 

Ora 

pareço amargo. 

Sou de outra humanidade 

onde espinho é cardo. 

    (MC, pág. 25) 
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A escravidão 

não faz apenas os escravos. 

Faz os senhores duma elite surda 

e torpe. 

    (MC, pág. 36) 

A elite  

condenou os parias 

ao suplício da lapidação. 

Agora, eles devolvem as pedras. 

    (MC, pág. 49) 

 

 Limitamo-nos a esses exemplos para reforçar, mais uma vez, que esse lado 

antitético da lírica de Mafra Carbonieri dá margem à sua reflexão sobre o “estar no 

mundo”, poderíamos dizer, até, que é essa reflexão que o faz “pegar da pena” e 

construir os poemas. As máscaras nada mais seriam do que facetas coloridas que 

analisam de maneira diferente o mundo físico que os cerca e essa diferença reside no 

fato de que cada uma delas pertence a um meio social, a uma comunidade específica. 

Conrado e Aldo estão no meio do povo, guardando-se as devidas diferenças: o primeiro 

tem mais contato com pessoas de um nível cultural mais elevado (não nos esqueçamos 

de que ele trabalhava em um jornal) e o segundo pertence a um ambiente rural. Orso e 

Malavolta têm como ambiente a escola, um como professor, outro como aluno, portanto 

são privilegiados na aquisição de conhecimento específico em literatura.   

 Há também que se mencionar a estreita relação com a música, principalmente 

nas duas primeiras líricas – CCH e MAT – cujos títulos já trazem explicita essa 

correspondência.  

 Para Mário de Andrade203, dos dois elementos constitutivos da música – o som e 

o ritmo – este último é o que une as três artes – música, poesia e dança – e lhes permite 

que se manifestem juntas numa arte só. “E foi, aliás, pela observação da importância 

primacial que tem o ritmo na organização da vida humana, tanto social como 

individual, que Hans de Buelow, parafraseando a Bíblia, disse aquela sua espirituosa 

frase: “No princípio era o Ritmo.” 

                                                
203 ANDRADE, Mário. Pequena História da Música, Editora Itatiaia Ltda., Belo Horizonte, 9ª. edição, 
1987, pág. 12. 
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 Poderíamos aplicar essa frase a essas duas líricas, principalmente, mas ela não se 

faz de todo inaplicável nas outras três, haja vista a preocupação com esse elemento 

constitutivo da música.  

 Cremos que não se faz necessária a demonstração de como isso se dá em todas 

as obras analisadas, basta recorrermos ao estrato fônico dos vinte poemas analisados 

nesta tese para afiançarmos nossa afirmação. O que precisamos é demonstrar como esse 

aspecto fica imbricado com a nossa tese de busca pelas qualidades metafísicas.  

E, aqui, antes de justificarmos essa afirmação, seria proveitoso recorrermos a um 

poema do livro O Canto Furtivo, o qual mencionamos na introdução desta tese e que, 

como dito, antecedeu por cerca de trinta anos toda essa produção que marca a criação de 

máscaras, a fim de verificarmos que, já naquela época, a música exercia uma influência 

sobre o eu-poético: 

 

Ária para flauta 

 

Em mim a música passa num gesto de limbo. 

O rosto desconhecido, a voz sem cor. 

A música passa 

e fica no fundo de meus olhos, 

como se viesse cansada e então pousasse, 

mensageira do nirvana. 

 

Não me diz uma palavra. 

 

Eu lhe ofereço as mãos, a flauta e o medo 

que sempre tenho de sua presença antiga. 

 

Ela me toma as mãos e a flauta. 

 

E de repente, 

a princípio mansamente, 

depois com a força duma tempestade de areia, 

sinto o espírito de todas as águas 

na atração da natureza, 
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aves agarradas ao vôo, uma centelha, 

o grito dos frutos dilacerados ao redor da madrugada, 

um calor de terra e vinho. 

 

Não me diz uma palavra. 

 

Sua voz abandona minha flauta 

e retorna ao lugar onde nasceu, 

ao riacho, ao campo, aos pássaros. 

 

Por que a música procura meu sangue 

e corre de mim? 

Por que permanece e me abandona 

no canto oblíquo que eu faço? 

 

Vejo que o vento também desce sobre as árvores 

num vôo de flauta perfeita, 

dizendo vozes que eu jamais escreverei. 

Mas as árvores e o vento não perguntam nada 

e eu pergunto 

(a pergunta em mim é uma doença). 

 

Ah, 

se eu não insistisse em indagar, 

talvez minha música se parecesse 

com o canto das árvores e do vento. 

 

Não me diz uma palavra204  

 

 Embora se possa notar um eco de Fernando Pessoa/Alberto Caeiro na penúltima 

e antepenúltima estrofes, já que o indagar é estar doente, o poema está voltado para 

necessidade latente de se buscar a música que não se deixa governar. A outra busca, 

                                                
204 CARBONIERI, Mafra. O Canto Furtivo, Conselho Estadual de Cultura, Imprensa Oficial do Estado, 
1970, págs. 23-24. OBS.: atualizamos o texto no que se refere à acentuação gráfica. 
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dessa vez por respostas, revela o estado metafísico que transcende as explicações da 

física. 

Voltemos, agora, à nossa justificativa para a afirmação que fizemos acima sobre 

a relação entre a música e busca pelas qualidades metafísicas:  

 Schlegel afirma que a música é a mais filosófica das artes por purgar as “paixões 

de toda a escória material”205,  nos abrindo para a contemplação da essência metafísica, 

do em-si por trás da aparência. Uma idéia partilhada por Schopenhauer, que colocava a 

música no topo do seu sistema das artes. Posição que se justifica se lembrarmos que, 

para Schopenhauer, a música: “nunca exprime o fenômeno, mas a essência íntima, o 

interior do fenômeno, a própria vontade. Ela não exprime tal ou tal alegria, tal ou tal 

aflição, tal ou tal dor, terror, encantamento, vivacidade ou calma de espírito. Ela pinta 

a própria alegria, a própria aflição, e todos esses outros sentimentos, por assim dizer, 

abstratamente. Ela nos dá a sua essência sem nenhum acessório e, por conseguinte, 

sem seus motivos. (...)Daí resulta que a imaginação é tão facilmente despertada pela 

música. ”206  

 Nietzsche, reportando-se a Schopenhauer, diz que somente nesse pensador a 

oposição entre arte plástica e música se tornou manifesta e, pensando nessa 

contraposição, associada a duas divindades artísticas dos gregos, Apolo e Dionísio, 

acaba por considerar a arte plástica como arte apolínea e a música como arte dionisíaca. 

Apolo reina sobre a bela aparência do mundo interior da fantasia que se contrapõe à 

realidade cotidiana, “é o análogo simbólico da aptidão divinatória e mesmo das artes”. 

Já a magia do dionisíaco está no rompimento de todas as rígidas e hostis limitações “que 

a necessidade, a arbitrariedade ou a “moda impudente” estabeleceram entre os 

homens”. Como explica o filósofo “agora o escravo é homem livre” e, mais a frente, “o 

homem não é mais artista, tornou-se obra de arte: a força artística de toda a natureza, 

para a deliciosa satisfação do Uno-primordial, revela-se aqui sob o frêmito da 

embriaguês”.207 

 Nesse primeiro livro de Nietzsche – O nascimento da tragédia –, embora a 

discussão principal seja sobre esse gênero literário, algumas, ou muitas, considerações 

são feitas a respeito da música ligada à expressão lírica. Seria interessante para esta tese 
                                                
205 SCHLEGEL, Die Kunstlehe, Stuttgart, Lohnen, 1963, pág. 235.  in Valdimir Safatle, in 
www.geocities. com/vladimirsafatle/vladi087.htm  
206 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação, trad. M. F. Sá Correia, Rio de 
Janeiro, Contraponto, 3ª. reimpressão, abril de 2007, parágrafo 52, pág. 275. 
207 NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia, Ed. Companhia de Bolso, trad. J. Guinsburg, São 
Paulo, 2007, págs. 27-28. 
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se nos detivermos, por alguns parágrafos, em tais considerações, a fim de 

estabelecermos a relação entre as qualidades metafísicas buscadas por Mafra em sua 

obra poética e a importância dada ao aspecto sonoro em sua lírica. 

 “O sentimento se me apresenta no começo sem um objeto claro e determinado, 

este só se forma mais tarde. Uma certa disposição musical de espírito vem primeiro e 

somente depois é que se segue em mim a idéia poética.” É com essa observação feita 

por Schiller e transcrita no livro que Nietzsche se vale do termo “estado de ânimo 

musical” como condição preparatória do ato de poetar. Se a isso juntarmos o fato de na 

lírica antiga a união do lírico com o músico era essencial, com base na metafísica 

estética proposta, explica-se da seguinte maneira o caso do poeta lírico: “Ele se fez 

primeiro como artista dionisíaco, totalmente um só como Uno-primordial, com sua dor 

e contradição, e produz a réplica desse Uno-primordial em forma de música, ainda que 

esta seja, de outro modo, denominada com justiça de repetição do mundo e de segunda 

moldagem deste: agora, porém, esta música se lhe torna visível, como uma imagem 

similiforme do sonho, sob a influência apolínea do sonho.”208 

 Tal estado de ânimo musical se assemelha ao estado de espírito de que nos fala 

Paul Valéry, com a diferença de que Nietzsche o chama de “musical”. A discussão da 

terminologia não nos interessa, o que nos importa em tudo isso é a necessidade que 

vemos na poesia de Mafra de valorizar o estrato fônico, usando, dessa vez, a 

terminologia de Ingarden. Nesse estrato, percebe-se a musicalidade intencional de seus 

versos. Mesmo que inconscientemente – e já falamos sobre isso – o privilégio dado a 

determinadas vogais ou consoantes cria um “arranjo sonoro” capaz de associar o 

conteúdo verbal à música. 

 Dissemos, há pouco, que essa musicalidade se faz presente, predominantemente, 

nos dois primeiros livros e um dos motivos é por trazerem explícitos no título dos 

termos “cantoria” e “modas” que poderíamos dizer se tratar de dois tipos de canções 

populares. Mafra mesmo reconhece isso num comentário feito na “orelha” de Cantoria 

de Conrado Honório: “Exatamente como a religião, a arte se discute, e talvez o 

questionamento essencial de ambas seja a eliminação de preconceitos. Um deles, em 

arte literária, nega a permanência da poesia na letra da canção popular.” 

 Para Nietzsche, a canção popular se apresenta como espelho musical do mundo 

que procura uma aparência onírica e a exprime na poesia. “A melodia é, portanto, o que 

                                                
208 IDEM. Ibidem, pág. 40. 
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há de primeiro e mais universal, podendo, por isso, suportar múltiplas objetivações, em 

múltiplos textos. Ela é também de longe o que há de mais importante e necessário na 

apreciação ingênua do povo.”209 

 Para o filósofo, na poesia da canção popular, a linguagem está empenhada ao 

máximo em imitar a música e a única relação possível entre poesia e música, palavra e 

som, está no fato de que a palavra, a imagem, o conceito buscam uma expressão análoga 

à música e sofrem em si mesmas o poder da música. 

 Concluindo essa discussão, ele afirma que a lírica depende tanto do espírito da 

música “quanto a própria música, em sua completa ilimitação, não precisa da imagem 

e do conceito, mas apenas os tolera junto de si. A poesia do lírico não pode exprimir 

nada que já não se encontre, com a mais prodigiosa generalidade e onivalidade, na 

música que o obrigou ao discurso imagístico.” 

 O que Nietzsche faz nessa investigação acerca a música e, mais precisamente 

sobre a tragédia, é um dialogismo com Schopenhauer. No livro O mundo como vontade 

e representação, este outro filósofo alemão, em suas reflexões, tenta provar que, numa 

linguagem eminentemente universal, a música “exprime de uma única maneira, através 

dos sons, com verdade e precisão, o ser, a essência do mundo” e que ela “exprime o que 

há de metafísico no mundo físico”.  

 “Há na música qualquer coisa de inefável e de íntimo; além disso, ela passa 

perto de nós semelhante à imagem de um paraíso familiar embora eternamente 

inacessível; ela é para nós ao mesmo tempo perfeitamente inteligível e completamente 

inexplicável; isso deve-se ao fato de que ela nos mostra todos os movimentos do nosso 

ser, mesmo os mais escondidos, libertos daí em diante dessa realidade que os deforma e 

os altera.”210 

 É com a intenção de subsidiar a discussão desta tese que se foi buscar nos dois 

filósofos alemães a confirmação para o que vimos afirmando: a busca empreendida por 

Mafra de um estado metafísico. A musicalidade de seus versos nada mais é do que um 

elemento significativamente importante na tentativa de alcançar tal estado, mesmo que 

isso se processe inconscientemente, como voltamos a afirmar. Algumas vezes, porém, 

esse veio musical se torna explícito: 

 

 

                                                
209 IDEM. Ibidem, pág. 45 
210 SHOPENHAUER, Arthur. Op. cit., págs. 276-278 
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Exercício 

 

Minha construção da manhã 

é ouvir Feitio de Oração. 

Minha oração da noite 

é ler Construção. 

 

A escritura do dia: 

verso, moda e melodia. 

Lavra a labareda o carvão do tempo: 

eira e beira de Aldo Tarrento. 

 

A constituição do ano 

(para que seja de sempre): 

não me esquecer jamais de Gil e Caetano. 

E Vinícius Cruz de Moraes 

(assim não se apaga o fogo da trempe). 

 

Mas, no passo das horas calcinadas, 

de mãos dadas em derredor do mundo 

(missa ou feira), 

no ar as fadas malfadadas, 

sinto a falta que faz Manuel Bandeira. 

 

Os sinos da Paixão, 

de Belém, ou do Bonfim, 

caminham pelo vento (não importa 

se montanha ou ladeira). 

Seu ressoar antigo, grave, 

e agora lento, 

pulsa em mim: 

Jobim. Jobim. Jobim. 

      (MAT, pág. 16) 
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 Contudo, o que nos importa é a construção sonora dos poemas, o plano da 

expressão de seus versos, como já foi analisado nos poemas escolhidos. É daí que 

emana toda a música que julgamos ser a representação dessa busca pelas qualidades 

metafísicas. 

 E já que estamos falando da essencialidade da poética de Mafra, através da 

análise dos cinco livros de versos, há também uma constante que não podemos deixar 

de acrescentar a essa nossa discussão, primeiramente para não incorrermos no erro de 

deixar de atentar para a metalinguagem que transborda desses versos, em segundo lugar, 

porque esse aspecto também é importante para percebermos uma unidade por trás das 

máscaras e, num terceiro momento, porque esse questionamento do poder da palavra é 

metafísico. 

 Há poemas nesses cinco livros que são perpassados por um contínuo, o qual 

traz subjacente o questionamento sobre o sentido e a palavra, e não sobre o sentido da 

palavra, uma vez que aquele e esta podem ocupar “mesas separadas” como quer 

Malavolta. 

 Malavolta e Mafra têm muito em comum, poderíamos mesmo arriscar a 

afirmação de que Malavolta é o ponto de convergência das outras figuras. Sendo assim, 

parece-nos evidente que, após a total liberdade de Mafra em se “outrar”, ele passa a 

observar o material produzido que tem em mãos, produto da vida exterior dada por cada 

figura de seu “movimento interno de produção”, nas palavras de Valéry e, com isso, 

chegue à conclusão de que “a poesia é o sentido”. Ora, se assim é, e se esse sentido se 

dissocia da palavra, se cada um ocupa lugar distinto, podemos entender que a poesia é a 

não-palavra, mas, paradoxalmente, a palavra é o material com o qual se dá forma à 

necessidade de exteriorização do movimento interno. 

 Apoiando-nos no que Valéry expõe em Poesia e Pensamento Abstrato, 

poderíamos tentar esclarecer esse paradoxo através da analogia da palavra com a 

prancha jogada sobre uma fenda na montanha, a qual suporta a passagem de um homem 

em movimento rápido. Se esse homem se detiver para olhar para baixo, o seu peso será 

excessivo para a prancha e essa se partirá, colocando tudo a perder. Da mesma maneira, 

se nos detivermos buscando um sentido para a palavra fora da sua função, que é, para o 

poeta e para aqueles que o lêem, primordialmente, a função poética e, portanto, estranha 

ao uso comum, nos deixaremos cair de uma altura e a queda será fatal. É o preço a ser 

pago pela tentativa de imprimir a racionalidade e lógica, ou pseudo-racionalidade e 
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pseudológica, de nosso mundo externo a uma obra do espírito. Portanto, a poesia está na 

palavra, mas no seu uso como “meio” e não como “fim”. 

 Mafra parece buscar essa compreensão e, embora construa figuras distintas em 

alguns aspectos, acaba por se revelar por trás delas toda vez que reflete sobre a 

produção do poema.  

 Aliás, já em O Canto Furtivo ele esboça a relação (que virá mais detalhada 

com as produções seguintes) entre o sentido e a palavra: 

 

    Ah, palavras... Ah, palavras, 

    mendigas de meu sentido, 

    sem vida, sem cor, sem rosto.211 

 

 Mas, como o assunto desta tese são os cinco livros posteriores, tentemos 

estabelecer o diálogo que há entre as máscaras e o eu-poético de Mafra: 

 Conrado diz: 

    A poesia me persegue 

    e  não cabe no universo. 

    (...) 

 

    O sentido me convida 

    (...) 

    e revida na palavra. 

 

 Revidar é vingar uma ofensa ou agressão com outra maior. O sentido se vinga 

na palavra. A agressão maior seria a palavra, pois algo incomensurável precisa se fazer 

caber numa forma que, embora imprecisa, é a única capaz de lhe dar existência externa. 

Por isso, o poeta deve ter habilidade para manusear essa forma para que o conteúdo não 

se derrame, como propõe João Cabral em Alguns Toureiros – /e como então trabalhá-la 

/ com mão certa pouca e extrema/ – e, para tal, ele precisa “cortar as palavras sob 

medida” como nos diz Aldo: 

    O poeta é costureiro 

    que corta sob medida 

                                                
211 CARBONIERI, Mafra. O Canto Furtivo, Op. cit., pág.19. 
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    lirismo de tafetá. 

 

 A questão da forma é importante para Mafra, embora nesse poema o eu-poético 

avalie de forma negativa o poeta que capitula ao convencionalismo o qual dita a medida 

do poema.Tal atitude faria com que essa forma deixasse de ser importante, já que ela 

seria pré-determinada. Sobre isso, Orso escreve: 

 

    A forma não é importante. 

    Basta que seja perfeita. 

 

 E, no mesmo poema, ele constata a relação entre o sentido e a palavra nos 

versos: 

 

    Palavra é sentido e caça 

                          (ao alvedrio): 

    o encontro dum mundo perdido 

    e seu lavradio. 

  

 O sentido define a palavra, nesses versos, quando esta procura da maneira mais 

precisa se aproximar dele, embora nunca consiga, verdadeiramente, materializá-lo, por 

isso mesmo, ela é caça, mas não pré-determinada, ao alvedrio, segundo a vontade. É ela 

que nos permite o contato com um “mundo perdido”, que se encontra muito distante, 

longínquo, e a sua seara de onde brota a produção do espírito. Essa caça pela palavra, 

numa tentativa de definir o objeto de materialização, mostra a rejeição pela mera 

intuição, que deve ser superada pelo trabalho do artista. Daí, a necessidade da forma, 

mas a forma que brota como uma exigência da palavra e, conseqüentemente, do espírito 

desse artista e não dos que a convencionaram antes mesmo da manifestação poética. 

 Esse convencionalismo, muitas vezes, exige uma submissão do poeta (não se 

sabendo se este poderia realmente ser chamado assim, já que muitos não se dão conta da 

necessidade de elaboração do poema e crêem que palavras bonitas e de efeito são 

suficientes para construir uma poesia) quanto à utilização de palavras desprovidas de 

sentido, ou distanciadas deste, que faz com que sejam abertos dois campos distintos: o 

da materialização e o da intenção. Malavolta Casadei chama a isso de “Ponto crítico” e 
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o metaforiza com a imagem de um “fio descoberto” que pode provocar choques e danos 

naqueles que se atreverem a observar o poema mais de perto ou tocarem nele: 

 

    Fio 

    descoberto. Hoje 

    o sentido e a palavra 

    ocupam mesas separadas. 

  

 Estamos diante, novamente, da imagem da prancha colocada sobre a fenda da 

montanha: não podemos buscar um sentido para a palavra fora de sua função, sob a 

pena de vermos acontecer a dissociação entre um e outra. Como hoje à função poética 

não é dada a devida atenção, talvez em virtude da rapidez com que nos chegam as 

informações e nos fazem sempre estar “plugados”, obrigando-nos a “engolir, sem 

mastigar, e digerir rapidamente”, o que não nos deixa tempo para uma reflexão sobre 

essa função e nos faz perceber a palavra somente em sua função referencial, ela acaba se 

perdendo e não produzindo o efeito desejado. Certamente, a colheita feita nesse “mundo 

perdido”, por aqueles que podem ser chamados de poetas, não encontra similar na 

produção desses outros autores: só há aridez nesse campo: 

 

    Lavram a mesma página árida 

    a céu aberto. 

 

  Quando entre o sentido e a palavra há uma intersecção tal que não é 

possível mais a distinção entre as partes que compõem a imagem, aí surge a poesia que, 

embora tome a forma do verso para se transformar em poema, ultrapassa a mera 

composição formal e gráfica e se abre em um leque de possibilidades, multiplicando 

esse sentido ao mesmo tempo em que este se dá a conhecer na palavra. É como se ele 

fosse retratado em seus vários sentidos como um prisma ao ser atingido por um raio de 

luz: 

 

    A poesia é o sentido 

    e o sentido é múltiplo. 
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 Essa é a constatação de Mafra, “ele-mesmo”, que reconhece a necessidade de 

um estado poético em que o espírito se faz marcar pela diversidade possível dos efeitos 

legítimos que uma obra pode suscitar nas pessoas. 

 Esse estado de poesia que Valéry define como irregular, inconstante, 

involuntário e frágil, e o qual se perde, ou se obtém, por acidente, é considerado por 

Mafra que percebe que, por mais que se o queira e se aspire por ele, não se consegue 

submetê-lo aos nossos desejos: 

 

    Espero o poema. 

    (...) 

    Rasgo esta página. Hoje a poesia não virá. 

 

 Também é consciente a diferença que existe entre o estado ou a emoção 

poética e a produção da obra. É Malavolta quem escreve: 

 

    Ver 

    na escuridão 

    uma luz invisível. 

    E no poema 

    a poesia recusada (esquecida). 

 

 Como se pode ver, há, em muitos dos poemas, a exposição e o questionamento 

do processo de produção e construção da poesia, numa clara tentativa de compreensão 

desse estado.  

 Não se pode negar que um longo questionamento como esse nos remete à 

metafísica. E voltamos nós a nosso ponto inicial, montando a circularidade de nossa 

discussão. 

 Mas, resta-nos, ainda, algo a ser esclarecido. De tudo o que se falou, de todos 

esses aspectos analisados dentro da poética de Mafra – que desembocam nas qualidades 

metafísicas – como a musicalidade, a relação antitética, o questionamento da realidade 

circundante, pode surgir uma dúvida: tudo não seria inerente à produção poética e não 

necessariamente seria a essência dos versos estudados?  Poder-se-ia pensar que em 

qualquer lírica para a qual desviemos uma atenção regular certamente serão encontradas 

as mesmas características abordadas aqui. 
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 Se empreendermos um estudo e uma análise da poesia de vários outros autores, 

mortos ou vivos, veremos que as qualidades metafísicas, por exemplo, não são 

facilmente encontradas, e, talvez, elas não o sejam pelo simples fato de não existirem 

dentro do poema. Às vezes, a intencionalidade é outra: quer-se escrever um epitalâmio, 

uma poesia para louvar determinada pessoa ou apenas uma poesia descritiva. 

 Esse exemplo dado, porém, pode nos parecer pouco para validar a nossa tese 

de que a essência da poesia de Mafra consiste na sua busca pelo estado metafísico, já 

que este pode ser visto na lírica de grandes poetas como Manuel Bandeira, Carlos 

Drummond de Andrade, João Cabral e tantos outros, brasileiros e estrangeiros. E é 

exatamente nesse ponto que se abre a justificativa maior: para Schopenhauer, o “poeta 

abarca a idéia, a essência da humanidade, fora de toda relação, fora do tempo; em 

uma palavra, ele apreende a objetividade adequada da coisa em si, no seu grau mais 

alto.”212, mas, como ele mesmo afirma, essa sua teoria só é aplicável ao que ele chama 

de “verdadeiro poeta” e não aos “forjadores de rimas e cantores de contos”. 

 Quando a revista Cult se propôs a criar um concurso para redescobrir a 

literatura brasileira, havia em tal projeto o desejo de se encontrarem esses novos 

“verdadeiros poetas” e Mafra é um deles, por isso o nosso estudo e a nossa busca pelo 

ponto-chave de sua lírica. 

 Outros poetas e outros poemas podem apresentar qualidades metafísicas, mas o 

que afirmamos é que em Mafra isso se faz presente e com tal intensidade que acaba se 

desdobrando na construção das máscaras, pois elas já são um indício de que a realidade 

física representa muito pouco. Há que se criar uma outra – ou outras – que possibilite 

criar imagens, por meio de palavras, objetivando aquilo que se propõe exprimir. 

 Para encerrarmos, poderíamos emprestar uma analogia a Schopenhauer: assim 

como o químico que combinando líquidos claros e transparentes consegue um 

precipitado sólido, o poeta tira da universalidade abstrata e transparente dos conceitos, o 

concreto, o individual. É isso o que Mafra faz: ele retira esse individual, mesmo quando 

essa individualidade é plural. 

  

  

  

                                                
212 SCHOPENHAUER, Arthur. Op. cit., pág. 258 
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Considerações finais 
 
 
 

 
Cumpre-nos reconhecer que tudo quanto nasce precisa estar pronto para um doloroso 

ocaso. 
 

Nietzsche 
 

 
 
 Neste momento, é chegada a hora de recolhermos tudo aquilo que expusemos e, 

retomando as nossas propostas iniciais, direcionarmos todo o estudo para a sua 

conclusão. 

 Percorremos cinco livros da lírica de Mafra Carbonieri utilizando um método 

que nos pareceu mais indicado para aquilo que buscávamos descobrir: a essência de sua 

poesia, bem como a construção das máscaras que, a princípio, poderiam sugerir a 

criação de heterônimos. 

 Alguns questionamentos foram feitos na introdução desta tese, outros surgiram 

em seu desenvolvimento, e, somente agora, após esse longo caminho trilhado, é que 

estamos aptos a sairmos do estado de contemplação e análise e formularmos as 

respostas das quais viemos em busca. 

 Primeiramente, cabe-nos retomar essa questão da heteronímia. 

 Como foi exposto no capítulo dedicado a esse assunto, temos na poética de 

Mafra a criação de “personagens” que não se configuram em heterônimos. Mas a 

questão da alteridade persiste e precisamos jogar alguma luz sobre ela: 

 Tal alteridade se faz necessária para que Mafra possa olhar de fora a sua própria 

vida ou, mais precisamente, o seu “viver-ser” neste mundo, para usarmos o termo de 

Bakhtin. Por diversas vezes nesta tese foi mostrada a importância que a morte tem na 

lírica mafreana e a justificativa para essa imagem latente pode ser encontrada no fato de 

que em nossa vida dois momentos não podem ser vivenciados por nós: o nosso 

nascimento e a nossa morte. Sentimos o medo de morrer e o medo de que as pessoas 

que nos são próximas morram. Mas somente o desaparecimento do outro é que nos traz 

a sensação de separação. 

 

 “A perda, quando se trata de mim, não significa uma separação de mim mesmo 

(...). Sou incapaz de vivenciar a imagem do mundo onde vivi e já não estou. Posso, 
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claro, imaginar o mundo depois da minha morte, mas não posso vivenciá-lo  

internamente no tom emocional que minha morte, minha ausência, introduzirão. 

Precisarei vivenciar o outro, ou os outros, aqueles para quem a minha morte, minha 

ausência, será um acontecimento na sua vida.”213  

 

  Mafra vivencia esse outro, ou esses outros, no qual ele se inclui, para quem a 

ausência de sua criatura será um acontecimento. Mais ainda, esse “outro” que morre – 

como Conrado Honório e Aldo Tarrento (cujas narrativas contemplam esse instante) – é 

o próprio criador. 

 Não podemos enxergar a própria morte se não for da perspectiva do outro. 

Pensando, ou “inconscientemente pensando” nisso, Mafra se pluraliza e morre um 

pouco com cada um de seus personagens – isso quando eles morrem.  É uma maneira de 

se poder ver e sentir a própria morte. Mas, mesmo que nos “outremos”, não somos o 

outro, então essa perspectiva é falha.  Falamos já sobre isso ao nos referirmos à obra de 

Clarice Lispector, A hora da estrela. 

 E, com a morte, seja das pessoas que nos cercam, seja dos personagens criados, 

sempre aprendemos algo, pois ela nos faz refletir, paradoxalmente, sobre a vida que 

acaba de findar. E vida é sinônimo de experiência e de legado aos que ficam, de maneira 

que somos constituídos também da morte dos outros através daquilo que ela nos deixa. 

 

Poesia Terminal 

 

Deus, 

o que seria de mim 

sem os meus mortos? 

MC, pág. 59 

 

 E quando eles não morrem? Orso e Malavolta permanecem vivos – ainda. 

Mesmo assim, é a necessidade de se ver de fora. O fio que percorre todas essas 

“máscaras” criadas acaba por nos revelar que há uma constante em todas elas e que, 

portanto, há uma consciência maior, um corpo que as sustenta. Elas nada mais são do 

que fragmentos que compõem o todo. Ora, se isolarmos um desses fragmentos de 

                                                
213 BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal, Ed. Martins Fontes, 3ª. edição, São Paulo, 2000, 
págs. 119-120. 
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maneira que ele possa se exteriorizar e contemplar o todo – que já deixou de ser o todo, 

já que lhe falta uma parte –, teremos “o outro”. E esse outro é importante, pois, somente 

através dele é que Mafra tem uma perspectiva de si mesmo. É um espelho invertido em 

que a imagem contempla aquele que a faz existir que é composto de outros fragmentos, 

por isso a intertextualidade e a intratextualidade entre as máscaras. 

Cada uma delas é uma parte de Mafra, pois saíram de dentro dele – digamos, 

modernamente, que têm as suas características genéticas – então, ele se auto-contempla 

e, ao mesmo tempo, permite que elas façam com que ele se conheça melhor. 

Esta é, portanto, a primeira conclusão a que chegamos: a criação desses 

personagens/máscaras se dá para que nosso autor possa fazer uma investigação dentro 

de si mesmo e descobrir faces ocultas que, para ele não são tão ocultas assim, mas que 

para a sociedade da qual escolheu fazer parte devem ser escondidas ou dissimuladas. 

O superego de Mafra – ex Juiz de Direito – delega a outra voz, ou outras vozes, 

os poemas francos, crus, licenciosos, ou eróticos. Ele representa a censura das pulsões 

que a sociedade e a cultura impõem ao id, impedindo-o de satisfazer plenamente seus 

instintos e desejos. É a repressão, particularmente, a sexual. Manifesta-se à 

consciência indiretamente, sob a forma da moral, como um conjunto de interdições e 

deveres e por meio da educação, pela produção do “eu ideal”, isto é, da pessoa moral, 

boa e virtuosa.214 No botequim, Conrado Honório deixa transparecer essa propensão 

para os prazeres do sexo: 

 

Ofício 

Estragavas o estro,  

extravagante. 

Aldo Tarrento215 

 

não bebo não babo 

não tenho vergonha 

não conto vantagem 

não fumo maconha 

nem mesmo o cigarro 

depois da cama 

                                                
214 Obtido em "http://pt.wikipedia.org/wiki/Superego" 
215 Observemos, aqui, a conversa com outra máscara. 
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celebro a mulher 

no santo ofício 

debaixo da saia 

por hábito ou vício 

no sumo eu arfo 

durante a chama 

 

(...) 

    CCH, págs. 46-47. 

 

 Também em Aldo Tarrento, é explícita a alusão aos prazeres sexuais: 

 

Cantiga de escárnio 

 

 Mulher 

 tire a calçola 

 e vista este baixeiro. 

 Tantas argolas. 

      Pulseira ou brinco? 

 

 Ponha a barrigueira de cetim 

 enquanto eu fecho o trinco 

      da porta. 

 Um de cada vez, balance o estribo. 

      Acalme a aorta. 

 Jamais esconda o umbigo e o jasmim. 

 

 (...) 

 

 Agora, 

 soltando lentamente este cabresto, 

 escorregando a crina, 

 no olho branco o cintilar da foice, 
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 morda o freio, mulher, 

      e me dê um coice. 

 

 (...) 

    MAT, pág. 14 

 

Que se dirá de Orso Cremonesi? Um professor fora do padrão que se considera a 

reencarnação do Boca do Inferno e produz versos como: 

 

Bilhete 

A flor baixa se inculca por tulipa. 

Gregório  

 

 

vulva 

deslavada vulva 

esquiva e funda 

boca imunda (o cofre da família) 

púbere e oca (mais do que vazia) 

a ilha do mago fingidor 

(seca e fulva) 

o sentimento crestado de pústulas 

 

   LOC, pág. 29 

 

Poderíamos até pensar que se trata de preconceito e não incoerência, uma vez 

que a posição que ocupa dentro de um grupo social poderia não exigir, pelo menos não 

obrigatoriamente, que a pessoa acatasse todos os padrões considerados exemplares, 

principalmente no que se refere à linguagem. Contudo uma característica básica da 

coerência no nível da linguagem é a compatibilidade no nível do léxico e o nosso 

conhecimento de mundo nos diz que (e aqui entra novamente a censura que dá voz ao 

superego) dentro desse padrão de “pessoa moral, boa e virtuosa”  tais termos não seriam 

apropriados. É uma questão de adequação ao mundo em que vivemos e não preconceito.  

Daí surge a necessidade de se criar um personagem que é a máscara.   
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Todavia, falta-nos um deles: Malavolta Casadei. A poética desse não se vale 

tanto desses termos para os quais chamamos a atenção, mas numa intertextualidade com 

outro personagem – Orso Cremonesi – percebe-se um veio que parece vir : 

 

Seiscentas páginas 

 

I 

 

Orso 

Cremonesi 

me aconselha a rimar 

página com vagina. 

Até ele se espelha 

no pavor da vagina em branco. 

 

II 

 

Amasso a vagina 

sobre o banco do jardim 

e em desespero a abandono no gramado. 

Outras a acompanham (em romaria). 

Chão de aromas. Santos óleos. 

Alguém, tão distraído, pisaria? 

 

III 

 

Na vidraça 

do quarto (muito frio) 

o sol se põe atrás da página. 

Saio com a página pela casa. 

Enquanto escrevo 

a casa está deserta (e o mundo). 

Sendo a memória um rio 

a página me desperta para o silêncio 
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(e o seu vazio). 

 

IV 

 

A noite 

me encontra de joelhos 

devorando a página. Passo 

na página a minha tinta (seca). 

Uma saliva insone. O suor da mão. 

O meu sangue dos outros. 

Linhas negras 

entranham-se em minha febre 

(e crespas). Sonho 

com uma boca abissal e oca. 

 

V 

 

Demente. 

Vou com a página para a cama. 

Ilusão dizer que rompi a página. 

Na natureza nada se rompe, 

tudo se cala e se desmente. 

 

VI 

 

Acabo de escrever 

um romance de seiscentas vaginas. 

    LMC, págs. 51-52 

 

mas não se completa, talvez por uma contenção que privilegie uma outra face, esta 

muito mais próxima da poesia assinada pelo próprio Mafra. Atentemos, ainda, para o 

fato de que, metalingüisticamente, ao comentar a rima de páginas com vaginas, não se 

pretende apenas uma identidade fonética, mas uma semelhança em outro plano: ao 

serem “desvirginadas”, ambas produzem prazer no agente da ação. A atração exercida 



 

 

449 

por esses dois objetos representados é a mesma, para aqueles que amam o sexo e a 

literatura. 

 Num plano de abstração, poderíamos afirmar que as três primeiras máscaras 

seriam uma explosão de liberdade do autor que, após esses momentos em que deixa 

transparecer toda a contrariedade que as imposições sociais lhe causam – traduzidas 

pela valorização da aparência e submissão da essência àquela – começa a se recolher 

para voltar a ser membro dessa mesma sociedade. Por isso Malavolta se aproxima de 

Mafra. Não é à-toa que as inicias dos nomes são as mesmas – MC. 

 Não estamos, contudo, buscando nesta tese uma análise psicológica capaz de 

desvendar os motivos pelos quais nosso autor se multiplica. Se atentamos para esse fato 

foi somente para o relacionarmos à questão da heteronímia. Afirmamos, novamente, que 

esses quatro “personagens” nada mais são do que máscaras – e, aqui, cometemos um 

pleonasmo que não é a primeira vez nesta tese, já que “personagem” e máscara” têm, 

para nós, a mesma significação e vale a pena, neste momento – não o fizemos 

anteriormente por acharmos que o momento apropriado seria este – , tecermos algumas 

considerações sobre essa terminologia. 

  Personagem vem do latim persóna, nom. de persóna, ae e uma tese afirma que 

essa palavra foi originalmente estabelecida em língua latina por uma justaposição 

gramatical da preposição per (advérbio de meio) e do substantivo sonus, no caso 

ablativo sona (som). Tal palavra serviu para significar o mesmo que se significa com a 

palavra grega πρόσωπον  (prósopon): máscara ou personagem. 

 Mas persona veio a se desdobrar em máscara e personagem por significar e 

nomear o ato ou efeito de o ator, mediante uma abertura da máscara entorno à boca, 

impostar e representar pelo som [ per + sona] de sua voz, uma personagem.216 

 Segundo a lenda, um popular ator romano, Roscius Gallus, com o objetivo de 

esconder um estrabismo, foi o responsável pela importação da máscara para o teatro 

romano. Talvez nesse mesmo período (por volta do século VI a.C) tenha tido origem a 

palavra latina persona, provavelmente derivada de personado (soando por) e utilizada 

para especificar aquela atuação do ator de impostar a voz pelo som (per+sona), soando 

por um único orifício, uma abertura existente na máscara que se situava em volta da 

boca do ator (mais tarde foram adaptadas com orifícios para os olhos e para o nariz). 

                                                
216FAITANIN, Paulo. In Acepção teológica de “pessoa” em Tomás de Aquino. UFF, in 
www.aquinate.net/artigos. Revista Aquinate, número 3, 2006, págs. 47-58. 
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 Não tendo a máscara, que cobria completamente o rosto, mais que essa abertura, 

a voz, ao sair em todas as direções, se afunilava para sair por uma única saída e 

adquiria, por isso, um assobio mais penetrante e forte. Isso facilitava a propagação do 

som pelos antigos anfiteatros gregos, cuja distância entre atores e expectadores poderia 

ser de até 18 metros. 

 Logo se conclui que, pelo fato de esse recurso tornar a voz humana mais sonora 

e vibrante, deu-se em latim à máscara nome de persona, pois, “pelo som” de sua voz, 

dava-se a conhecer o ator, algo que seria difícil por causa da máscara que lhe encobria o 

rosto e que oferecia ao expectador uma aparência enganosa. 

 Portanto, quando dissemos que esses personagens são máscaras, estamos sendo 

redundantes, o que queremos afirmar é que tais personagens nada mais são do que 

personagens e não heterônimos. 

 Há, ainda, uma simbologia representativa da máscara que nos seria importante 

analisar, pois dela se podem confirmar algumas afirmações feitas. 

 No Oriente, a máscara teatral é uma modalidade do Self universal. “A 

personalidade do portador em geral não é modificada; o que significa que o Self é 

imutável, que ele não é afetado por essas manifestações contingentes. Sob um outro 

aspecto, entretanto, uma modificação pela adaptação do ator ao papel (...) é o próprio 

objetivo da representação.217 

 Para Jung, o Self é a circunferência total que abrange tanto o consciente como o 

inconsciente; é o centro dessa totalidade, como o ego é o centro da mente humana. Na 

vida, o Self exige ser reconhecido, integrado, realizado; porém, não há esperança de 

incorporar mais que um fragmento de uma totalidade tão vasta no limitado âmbito da 

consciência humana.218 

 Justificamos, aqui, nossa afirmação de que cada uma das máscaras é uma parte 

de Mafra. Somente um fragmento do Self pode ser incorporado em nossa vida, então 

criam-se máscaras e ele se adapta ao papel para representar. E, como o Self é 

inesgotável, outras máscaras virão, para que outros fragmentos sejam reconhecidos. 

 Mas, longe de esse procedimento ser uma patologia, o que se observa é uma 

hábil construção literária com conhecimento do jogo vocabular e da arte de poetar. O 

espelho de Mafra reflete o próprio Mafra e não os seus personagens, ou seja, 

                                                
217 CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos, Editora José Olympio, 21ª. 
edição, 2007, pág. 595. 
218 Dicionário crítico de análise Junguiana, in www.rubedo.psc.br. 
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diferentemente do episódio do conto de Machado de Assis, “O espelho”, em que o 

narrador afirma que “Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de 

dentro para fora, outra que olha de fora para dentro...”, e que “o alferes eliminou o 

homem”, Mafra se adapta às exigências culturais e coletivas em conformidade com o 

seu papel na sociedade e, ainda, consegue ser ele mesmo. 

 Como já dissemos em uma outra oportunidade nesta tese, todos somos múltiplos 

de acordo com a situação por que passamos, de acordo com nossa posição dentro da 

família, da sociedade, da escola. Mafra é o juiz, o pai, o leitor e o poeta e o conjunto de 

tudo isso lhe permite a criação consciente dessas personas/máscaras. 

 Agora, quanto ao fato de essas máscaras não configurarem heterônimos, embora 

já tenhamos falado sobre isso na discussão, cabe-nos, ainda, tecer algumas conclusões: 

para numerosos críticos, a questão da heteronímia – balizada pelo fenômeno em Pessoa 

– só pode ser apreendida quanto relacionada ao contexto cultural. Para Finazzi-Agro, é 

impossível “pensar a heteronímia desligada de uma dinâmica histórico-cultural que a 

torna compreensível e a justifica: que, numa palavra, a fundamenta.”219 

 A posição de Nelly Novaes Coelho é mais explícita ao afirmar que “Pessoa 

situou-se definitivamente entre (...) aqueles pensadores ou poetas que, consciente ou 

inconscientemente, expressam o dilaceramento íntimo do homem contemporâneo, em 

face de um mundo cujos valores, definições, limites e certezas ruíram 

irremediavelmente”220 

 Sob esse ponto de vista, podemos afirmar que Mafra, em inúmeros poemas, 

expressa, também, esse dilaceramento íntimo em virtude da ausência de valores que 

norteiem a convivência pacífica entre os semelhantes. Isso, porém, não é suficiente para 

que se possa caracterizar sua produção de máscaras como se fossem heterônimos. É 

preciso mais do que um contexto que propicie respostas aos questionamentos sobre o 

Ser e Estar-no-mundo para que se criem tais heterônimos.  

 Para Octavio Paz, toda a criação dos poetas em Fernando Pessoa trata-se de um 

jogo e “a arte é um jogo – e outras coisas. Mas sem jogo não há arte.”221 E é 

exatamente essa a resposta para a criação poética em Mafra: tudo é um grande jogo. A 

                                                
219 FINAZZI-AGRO, O Álibi Infinito – O projeto e a prática na poesia de Pessoa, Lisboa, Imprensa 
Nacional, Casa da Moeda, in VILA MAIOR, Dionísio, Fernando Pessoa: Heteronímia e Dialogismo, op. 
cit. pág. 66. 
220 COELHO, Nelly Novaes.  A Poesia Fernandina e a Grande Mutação do Conhecimento no Século XX, 
in Estudos Portugueses. Homenagem a Luciana Stegagno Picchio, Lisboa, Difel, in VILA MAIOR, 
Dionísio, op. cit. pág. 67. 
221 PAZ, Octavio. Signos em rotação, Perspectiva, S. P, 1996, 3ª. edição, pág. 208. 
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criação dessas máscaras é uma maneira de diversão; como diz Maria Luísa Couto-

Soares, é uma “forma de o eu sair de si mesmo, de se ‘verter’ nas coisas, nos outros, no 

mundo, di-vertindo-se.”222 Aliás, nesse artigo, a professora Maria Luísa elabora a tese 

de que a possibilidade de o homem “ser muitos” se deve pela sua inteligência e pela sua 

sensibilidade, uma vez que, segundo ela, pode-se falar de uma sensibilidade inteligente 

ou de uma inteligência sensível. 

 Talvez, essa inteligência sensível tenha permitido o processo de criação 

heteronímica que não é novo e que pode ser visto até como uma espécie embrionária em 

Eça de Queirós (quando, juntamente com Antero de Quental cria a figura de Carlos 

Fradique Mendes), ou mesmo em Júlio Dinis (pseudônimo de Joaquim Guilherme 

Gomes Coelho), ou seja, já se percebe, há bastante tempo na literatura, essa prática de 

desdobramento do “eu” num “eu” plural. Disso se conclui que não foi a heteronímia 

pessoana que iniciou esse exercício de pluralização (ela, apenas, não se moldou pelos 

casos precedentes). 

E essa falta de molde aos casos que antecederam a criação em Pessoa é que nos 

dará sustentação para respondermos ao nosso questionamento: por que em Mafra temos 

máscaras e não heterônimos? 

 A condição básica dos heterônimos está na independência completa deste em 

relação ao seu criador, tendo “vidas, estilo e pensamentos próprios”223 de maneira a se 

tornarem verossímeis, ganharem a credibilidade e desfrutarem de uma autonomia. 

 Para Leyla Perrone-Moisés, o que se passa em Pessoa – e, aqui, ampliaremos o 

significado desse nome próprio dando-lhe o sinônimo de “heteronímia” – “não é a 

multiplicação do mesmo em outros, mas o desencadeamento de uma alteridade tal que 

a volta ao Um se torna impossível”224 

 Não é o que ocorre na criação das máscaras. Elas aderem ao rosto, mas podem 

ser facilmente removidas ou, ainda, revelar marcas desse rosto que a sustenta. É assim 

em Mafra, por isso conseguimos enxergar uma constante, à qual temos nos referido, e 

que nos permite perceber essa volta ao Um que detém o poder e não dá autonomia às 

suas criaturas. 

                                                
222 COUTO-SOARES, Maria Luísa, À volta de Fernando Pessoa e seus heterônimos, in  Colóquio/Letras, 
75, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, págs, 80-82. 
223 VILA MAIOR, Dionísio. Op. cit. pág. 76 
224 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Aquém do eu, além do outro, Ed. Martins Fontes, São Paulo, 2001, 9ª. 
edição, pág. 35. 
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 Também para Maria Luísa Couto-Soares a diferença entre a criação de 

personagens e a criação de heterônimos reside no fato de os primeiros poderem ser eus 

imaginários, fictícios com quem o criador pode se identificar, mas que “não são o 

próprio eu do escritor”. “Não o assaltam, não se apoderam dele, não o criticam, não 

apresentam de fora a imagem que em si reflectem do seu autor. É um eu, uma parte do 

eu que passeia, que se diverte (divertissement) saindo de si mesmo, e brincando à vida 

dentro doutro personagem. Mas é um personagem, não uma personalidade.”225 Nos 

heterônimos, diferentemente, “o próprio eu não é ninguém, mas tem vários eus que 

vivem, que convivem, que nascem e morrem coincidindo em parte com o eu originário 

(se é que é originário)”. 

Tal opinião é compartilhada por Octavio Paz para quem a autenticidade dos 

heterônimos reside na verossimilhança, não se podendo duvidar de sua realidade; é um 

outro, ou outros, “eu” que existe “fora” da pessoa do autor e que o nega. 

 Como podemos aplicar essa fórmula a Mafra se durante todo este nosso trabalho 

nos pautamos em mostrar semelhanças – marcadas ora pela intertextualidade, ora pela 

temática subjacente aos poemas como, por exemplo, o uso abusivo de antíteses – entre 

Conrado, Aldo, Orso e Malavolta com a poesia assinada pelo próprio Mafra? Não que 

tenhamos propositadamente buscado essas semelhanças, mas elas assim se apresentaram 

a nossos olhos, como a nos desafiar, tal como o segredo da Esfinge: Decifra-me ou 

devoro-te. 

 Ei-las decifradas: essas semelhanças que se fecham agora com nossa última 

conclusão – a busca pelo estado metafísico – nada mais são do que pistas para que se 

classifiquem essas máscaras de maneira precisa, ou seja, apenas como máscaras. 

 Como já referimos, segundo Ingarden, as qualidades metafísicas é que conferem 

à vida um valor de ser vivida, por isso estamos sempre em busca delas, mesmo quando 

inconscientes dessa busca. Em Mafra, essa busca se revela na necessidade de “poetar”, 

ou seja, ele busca as respostas a seu questionamento existencial por meio da consciência 

do espírito poético consciente. Explicamos: já nos referimos, nesta tese, ao espírito 

poético de que nos fala Paul Valéry: para o poeta e crítico francês a poética é uma “obra 

do espírito”, ou seja, o espírito quer fazer (poïein) para o seu próprio uso “empregando 

para esse fim todos os meios físicos que possam lhe servir”226 

                                                
225 COUTO-SOARES, Maria Luísa, Op. cit., pág. 81 
226 VALÉRY, Paul. Primeira aula do curso de poética, in Variedades, Ed. Iluminuras, São Paulo, 1991, 
pág.189. 
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 Não podemos deixar de considerar, aqui, a intencionalidade do autor, à vezes, 

em pressupor um leitor, um consumidor que é quem vai definir o valor da obra, mas o 

que nos importa, nesta tese, não é a consideração da obra de Mafra como um objeto, 

como fazemos a qualquer outro objeto dando-lhe tal valor de maneira a termos um 

poder sobre ele. Como diz Valéry, poderíamos dar um valor a tais obras do espírito, 

superpondo-as a outras obras, comparando-as a modelos, porém, esse procedimento 

seria uma operação puramente material. Isso faria com que as obras do espírito 

pudessem ser comparadas a quaisquer outras obras possíveis, como, por exemplo, um 

caixote de madeira e, portanto, elas teriam uma existência definível. 

 “Tudo o que podemos definir logo se distingue do espírito produtor, opondo-se a 

ele. O espírito faz o equivalente com uma matéria sobre a qual se pode operar ou com 

um instrumento com o qual pode operar.”227 

 Estamos fazendo essa reflexão para que possamos elaborar nosso raciocínio a 

respeito da presença do estado metafísico na obra em estudo. É ainda Valéry que fala 

que esse estado de espírito é algo indeterminado e que vai ser determinado pela ação da 

mão, ou seja, das palavras, a materialização dos elementos do pensamento. 

 Retomando o que afirmamos logo acima – que Mafra busca as respostas a seu 

questionamento existencial por meio da consciência do espírito poético consciente –, e 

explicando melhor essa colocação, podemos encontrar nos poemas do autor uma 

consciência do “fazer poesia”, através da metalinguagem, sobre a qual falamos já em 

outra parte desta tese. Por sua vez, esse espírito poético tem consciência daquilo que 

quer projetar para fora de si. Neste ponto, discordamos, em parte, de uma afirmação de 

Valéry – que tanto nos ajudou a formularmos nosso raciocínio – quando diz que “Não 

temos qualquer meio para atingir exatamente em nós o que desejamos obter.228 Mafra 

desejava obter uma representação de seu estado de busca por uma unidade dentro da 

pluralidade típica do comportamento do homem moderno que vê as solicitações ao seu 

redor, as quais, por sua vez, exigem essa dinamicidade de representações como num 

teatro. Para isso, encontrou a fórmula ao criar as máscaras. Portanto, ele encontrou um 

meio para atingir em si mesmo o que desejava obter. Ele é vários e os vários são ele. 

Isso, embora não lhe traga respostas definitivas – e essas nunca serão conseguidas dada 

a nossa condição humana, presa a tudo que é matéria – pelo menos, lhe fornece pistas 

para compreender a si próprio. 

                                                
227 IDEM. Ibidem, pág. 193. 
228 IDEM. Ibidem, pág. 196. 
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 Obviamente que poderíamos aplicar a afirmação de Valéry para a obtenção do 

estado poético das máscaras, ou melhor, para concluir que tais máscaras não têm como 

obter intencionalmente o seu “estado poético”, mas este, que fizemos questão de 

destacar pelas aspas, não existe, pois o estado poético é de Mafra. Se diferente fosse, 

não seriam máscaras e sim heterônimos já que teriam autonomia. Por isso dissemos 

acima que discordamos em parte. 

 Já nos referimos às qualidades metafísicas na lírica de Mafra em um capítulo 

especialmente dedicado a esse aspecto. Resta-nos, contudo, voltarmos a ele para darmos 

o seu fechamento. 

 Um dos pontos de apoio a nosso método de estudo – a fenomenologia de 

Ingarden – é que, embora partamos de configurações puramente materiais, como os 

estratos fônicos, das unidades de significação e das objetividades apresentadas, que nos 

remetem ao nosso mundo físico, somos levados, pela própria análise, à metafísica 

inerente à própria busca pelo significado completo do poema, a qual acaba se revelando 

no estrato dos aspectos esquematizados. 

 Dessa maneira, chegamos – ou, pelo menos tentamos chegar – àquele estado 

metafísico que poderia pairar sobre o autor no momento da produção do poema. É o que 

se pode perceber em tal estrato e na conclusão de cada poema analisado. E é esse estado 

que nos permite, além de ver a constante nas máscaras, afirmar que Mafra se vale de 

meios físicos que lhe possam servir para atingir esse estado metafísico. Tais meios 

físicos vão desde a utilização de figuras concretas que o cercam como, por exemplo, um 

banco de igreja ou um “outdoor”, até a música que agrega em si a capacidade de fazê-lo 

sentir-se corpo (física), pois exige um dos sentidos que caracterizam o “ser” animal – a 

audição –, e, ao mesmo tempo, elevá-lo a uma dimensão ainda indefinível (metafísica). 

Sem esquecer, contudo, que a palavra é que permite a produção poética. 

 E, já que citamos a música, uma derradeira colocação seja feita: ela exerce um 

papel de destaque dentro da obra mafreana, seja explicitamente nos títulos dos livros ou 

dos poemas, seja no ritmo desses últimos, seja na construção das figuras sonoras como 

aliterações e assonâncias. Poderíamos mesmo arriscar uma definição para a poética de 

Mafra: toda a sua produção em verso, até hoje, e ainda o que há por vir, poderia ser 

comparada a uma grande ópera na qual os personagens entram em cena para representar 

o drama. Este é a própria vida com o que esta pode proporcionar a cada um, mostrando 

as desigualdades e as exigências da sociedade da qual fazem parte, com todas as suas 

convenções. 
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 Para a representação, é necessária a cenografia e o vestuário, trabalho executado 

magistralmente pelo próprio autor. O barítono e o tenor são, ao mesmo tempo, uma 

única pessoa que se desdobra para executar o libreto. A orquestra é tudo o que existe 

sobre a face da Terra e que possa, ao produzir um som, entrar em sintonia com a obra.  
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